ACCIONS DESTACADES I PROJECTES DE L’ÀREA DE TURISME
Nous horaris a l’oficina de turisme
A partir de l’1 d’abril i fins el 31 d’octubre al Punt de Benvinguda GironaGironès (C/Berenguer Carnicer 3) hem ampliat l’horari d’atenció al públic.
Obrim de dilluns a divendres de 9h a 19h, dissabtes de 9h a 17h, i diumenges i festius de 9h a 14h. Des d’aquesta oficina el nostre equip humà
s’encarrega de fer promoció del territori i facilitar tota la informació sobre el turisme a la comarca als visitants.
NOVETAT! Estrenem página web
Estem molt contents d’anunciar-vos que Turisme Gironès hem renovat
completament la nostra pàgina web www.turismegirones.cat. Una acció
dins el Pla d’Accions 2019 i que té la finalitat d'aconseguir no només una
imatge moderna i atractiva per l'usuari, sinó també crear un espai amb
continguts útils i d'interès capaços d'incidir en la decisió del turista.
Parlem del nou mapa turísic a TV Girona
Una de les accions estrella d’aquest any ha estat l’edició del nou Mapa
Turístic del Gironès que recull els principals atractius de la comarca. Per
presentar-lo al públic local ens van convidar a parlar-ne al programa
“L’Entrevista” de Televisió de Girona. Podeu veure l’entrevista en aquest
enllaç i el mapa turístic es pot descarregar al nostre web.
Visitem La Fortalesa amb empresaris del sector
A principis d’abril vam organitzar un FamTrip al DOR Museum i l'Hotel
Sants Metges de Sant Julià de Ramis amb alguns agents turístics del Gironès perquè coneguessin de primera mà aquest nou equipament. La
Neus Vila, la Directora de Comunicació de La Fortalesa, és qui ens va
acompanyar i ens va fer una visita personalitzada per l'espai. Una oportunitat per crear sinèrgies amb el sector.
Èxit de les sortides de Senderisme Guiat
Dins el programa de Senderisme Guiat al Gironès en els mesos de març i
abril hem fet les sortides a Sant Cristòfol del Bosc (Llambilles), la ruta de
les Fonts (Sant Gregori), d’Aiguaviva a Sant Roc (Aiguaviva-Vilablareix), els
masos del pla de l’Onyar (Fornells de la Selva), la Vall d’en Xuncla (Sarrià
de Ter). Totes elles han tingut molt d’èxit. En el que portem d’any ja hem
portat a passejar pel Gironès a més de 330 persones!
Participem al Mercat del Ram de Vic
Els dies 12, 13 i 14 d’abril vam estar presents a la Fira del Ram de Vic promocionant el territori i posicionant la marca turística Gironès, Terra de
Passeig. Apostem per la presència a fires perquè creiem que és una bona oportunitat per difondre el material editat de la comarca i tenir contacte directe amb perfils potencials, especialment públic català.

A MÉS, HEM PROMOCIONAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:
BLACK MUSIC FESTIVAL, FESTIVAL STRENES, MERCAT ROMÀ I CUINA DELS MANAIES DE LLAGOSTERA, FIRA DE L’EMBOTIT DE BESCANÓ, FIRA DE LA FLOR I EL PLANTER DE SALT, FOODTRUCK
MARKET DE SALT, SETMANA GASTRONÒMICA GIRONINA, FIRA D’ARTESANIA I LOCOMOCIÓ DE
FORNELLS DE LA SELVA, MANAIES I PROCESSÓ DE SANT ENTERRAMENT, FIRA COMARCAL DE
PRIMAVERA DE CAMPLLONG, FIRA LLEGENDES DE MADREMANYA...I MOLTS MÉS!

