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ENFRESCA'T · JAZZ A LA FRESCA · TEMPO SOTA LES ESTRELLES · VIAVEU ·

VISITES GUIADES SANTS METGES · ENRONDALLEMENA · MUSICANT ·  TREN

PETIT DE FORNELLS · FITAG · FESTIVAL DE GUITARRA · EL RESSUPÓ ·

SOLFEJANT · FESTES MAJORS. . . ENTRE MOLTS ALTRES!

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:

Hem iniciat la contractació d’un encàrrec d’imatges per
l’actualització de l’arxiu fotogràfic de l'Àrea de Turisme. Les
localitzacions previstes inclouen els 27 municipis i els seus
principals atractius turístics, i es prioritzaran aquells amb
Conveni en matèria de promoció turística. L'acció s'inicia ara i
es preveu que duri fins a la primavera de l'any que ve, per
captar la varietat de paisatges en les diferents estacions.

Renovació del banc d'imatges del Gironès

Del 2 al 4 de juliol vam organitzar una col•laboració amb la
família autora del blog de turisme familiar Maleta para tres per 
 fer un blogtrip al Gironès. Durant la seva estada a la comarca es
van allotjar a Can Bonet, van navegar pel riu amb Kayak del Ter i
van descobrir els nuclis de Girona, Madremanya, Sant Martí Vell,
Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena. Podeu veure el resultat de
l'acció en el seu blog o canal de Youtube!

Blogtrip de turisme familiar amb 'Maleta para tres'

Entre el 29 de juny i l'11 de setembre hem coordinat com
cada estiu les visites guiades als Banys Àrabs de Girona, amb
l'objectiu de promoure la descoberta d'aquest monument
únic al territori. Les visites s'ofereixen tots els dimarts i
dissabtes entre les 11:30 i les 14:00 en diversos idiomes, i va
inclosa en el preu de l'entrada. El guiatge va a càrrec de
guies oficials de l'Associació de Guies de Girona. 

Visites guiades als Banys Àrabs de Girona

Ja teniu disponibles els últims Informes d’ocupació
d’allotjaments turístics de la província de Girona, dels mesos
de JULIOL I AGOST que ens proporciona la plataforma del
Tourism Data System. Podeu veure i descarregar aquest
informe i els dels mesos anteriors en aquest enllaç. 

Si sou un allotjament, us animem a participar-hi i així ajudar
a incrementar l'eficiència de la recollida de dades.

Informe d'ocupació dels allotjaments turístics (TDS)

En el marc de la nostra estratègia digital seguim treballant
per potenciar la difusió i creació de continguts sobre la
destinació també en plataformes externes. En aquest sentit,
hem iniciat una col·laboració d'un any amb  el portal d'oci i
experiències de Girona Secreta amb l’objectiu d'augmentar la
visibilitat de la marca turística entre el públic de proximitat.

Col·laboració amb el portal Girona Secreta
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