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BUTLLETÍ PER AGENTS
TURÍSTICS i AJUNTAMENTS
DEL GIRONÈS 

FESTIVAL ESCENARIS · TEMPS DE FLORS · TRAIL LLÉMENA · VILABLAREIX

GAUDEIX · SANTS METGES ÉS CULTURA · FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ · 

 TREN PETIT DE FORNELLS · FESTA REMENÇA · INUND'ART · FESTIVAL

ESPURNES  · FLAMENGI · ATAPA'T LLAGOSTERA . . . ENTRE MOLTS ALTRES!

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:

El mes de juny s'ha tornat a dur a terme de forma telemàtica la
taula tècnica entre Patronat Turisme Costa Brava Girona i les
vuit comarques gironines. Els principals temes que es van
tractar van ser la posada en comú de les inquietuds del sector,
la nova campanya d'estiu "Viu el Doble" de la destinació Costa
Brava Pirineu i la definició de l’estratègia i accions promocionals
conjuntes per als propers mesos.

Assistència a la Taula Tècnica de Turisme 

Després de molt temps per fi hem pogut reprendre les sortides
de Senderisme Guiat. De moment s'han programat 3 sortides:
Sant Roc i la Torratxa de Vilablareix (6/06), El Volcà de la Crosa
d'Aiguaviva (20/06) i Sant Cristòfol del Bosc de Llambilles (4/07).
A partir del setembre hi haurà noves dates.

Reprenem el Senderisme Guiat al Gironès

De l'11 al 20 de juny coincidint amb els dies previs al pont de
Sant Joan i les vacances d'estiu i, amb l'objectiu d'augmentar la
notorietat i posicionament de la destinació, vam activar una
campanya d'anuncis a través de les xarxes socials amb el vídeo
"Redescobreix el Gironès" i el nou mapa interactiu de la
comarca. La campanya ha tingut molt bona repercussió doncs
ha obtingut un abast de gairebé 90.000 persones.

Campanya d'anuncis "(Re)descobreix el Gironès"

El nou mapa turístic ha estat creat per l'Àrea de Turisme del
Consell Comarcal del Gironès i es troba integrat dins la plataforma
d'Instamaps. S'hi troben geolocalitzats gairebé 600 elements
d'interès: Rutes (112), patrimoni (282), Gastronomia (144), Oficines
de turisme (6), Àrees de pícnic (14), Aparcaments d'autocaravanes
(5), Museus (16) i Empreses i entitats recomanades (15). Una eina
clau tant en el moment de la visita com per planificar l'estada.

Estrenem mapa interactiu del Gironès

Hem organitzat el primer cicle de visites guiades gratuïtes a al
Gironès que ha estat tot un èxit. Es van programar 4 visites en
municipis del Gironès: Sant Julià de Ramis (22/05), Llagostera
(29/05), Madremanya (5/06) i Cervià de Ter (12/06).  El guiatge va
anar a càrrec dels guies de l'Associació de Guies de Girona, amb
qui prèviament havíem coordinat diverses formacions al
territori. En vista de l'èxit que ha tingut de de l'Àrea estem
planificant noves visites per la tardor.

Nou cicle de visites guiades gratuïtes al Gironès
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