ACCIONS DESTACADES I PROJECTES DE L’ÀREA DE TURISME
Horaris d’estiu al Punt de Benvinguda Girona -Gironès
Aquest estiu l’oficina de turisme del Punt de Benvinguda Girona-Gironès
ha reprès el servei d’atenció al visitant a partir de l’1 de juliol amb les corresponents mesures de seguretat. Els seu horari d’obertura és de dilluns
a dissabte de 9:00h a 17:00h i els diumenges i festius de 9:00h a 14:00h.
Nova guia turística “Descobreix el Gironès”
A principis d’estiu des de l’Àrea de Turisme es va publicar la nova guia
turística “Descobreix el Gironès”, una guia que recull els principals atractius de la destinació: patrimoni cultural i natural, rutes, museus, suggeriments de l’oferta d’oci i restauració, allotjaments i esdeveniments, i està
disponible en quatre idiomas: català, castellà, anglès i francès. La versió
en paper es pot trobar a les oficines de turisme i la versió digital es pot
descarregar gratuïtament a la pàgina web.
Campanya de turisme “Redescobreix el Gironès”
La nova campanya “Redescobreix el Gironès”, dirigida principalment a
mercats de proximitat, consta d’una sèrie gràfica formada per tres cartells i un vídeo, per animar a la gent a descobrir – i redescobrir – la diversitat de paisatges del Gironès. Tota la campanya segueix el mateix estil
gràfic que la guia turística per tal de reforçar la seva promoció i fer-la
més identificable. Se n’ha fet difusió a través de suports físics i digitals i
tindrà continuïtat de cares a la tardor, així com el 2021.
MOU-TE: Senderisme Guiat al Gironès
Durant el mes de juny s’han reprogramat algunes de les sortides que
s’havien suspès degut al confinament: El 14 de juny “La Vall de Sant Daniel” a Girona, el 21 de juny “El poble vigilat pel castell” a Cervià de Ter i el
28 de juny “Els masos del pla de l’Onyar” a Fornells de la Selva. En total
52 participants el mes de juny. A partir del mes de setembre es reactiva
el programa amb les sortides: 6 de setembre “El Puig de Cadiretes” a Llagostera i 20 de setembre “Al cor de les Gavarres” a Sant Martí Vell. La resposta del públic és molt positiva i la intenció és garantir la continuïtat de
l’activitat, sempre i quan l’evolució de la situació actual ho permeti. Podeu veure la resta de sortides aquí: Bit.ly/SenderismeGuiat20
Seguim ampliant continguts a www.turismegirones.cat
Hem estat ampliant els continguts de la pàgina web i hem creat un nou
apartat que recull més d’una trentena de rutes per fer a peu i en bicicleta pel Gironès. Totes les rutes es troben vinculades al nostre perfil de
Wikiloc on es pot descarregar el track de la ruta. D’aquestes cal destacarne tres nous itineraris per fer amb bicicleta de carretera: Ruta per la Vall

del Llémena, (51km) la volta a les Gavarres (64km) i volta pel Ter. (50km) .

A MÉS, HEM PROMOCIONAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:
FESTIVAL STRENES, ENFRESCA’T DE SANT JULIÀ DE RAMIS, FESTIVAL TEMPO DE GIRONA,
SOLFEJANT DE CASSÀ DE LA SELVA, CICLE VIAVEU A SANT JULIÀ DE RAMIS, MUSICANT DE
CAMPLLONG, FESTIVAL ESPURNES DE LLAGOSTERA, ...I MOLTS MÉS!

Segueix-nos a @turismegirones, ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook

