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Programa de tardor de Senderisme Guiat
El passat diumenge 3 d'octubre des de l'Àrea de Turisme es va
reprendre el programa de sortides de Senderisme Guiat al
Gironès. En total hem programat per aquesta tardor sis sortides
quinzenals repartides entre el 3 d’octubre i el 12 de desembre,
als municipis de Sarrià de Ter, Girona, Sant Jordi Desvalls, Canet
d'Adri, Fornells de la Selva i Sant Gregori, en companyia d’un
guia de natura.

Nou cicle de visites culturals al Gironès
El passat 9 d'octubre també vam estrenar un nou cicle de
visites guiades gratuïtes per promoure la descoberta del
patrimoni de quatre municipis del Gironès: Llagostera,
Madremanya, Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis. Les visites
tindran lloc els dissabtes d'octubre i novembre a les 11h del
matí. El guiatge va a càrrec de guies oficials de l'Associació
de Guies de Girona.

Modernització de la pàgina web
En el marc de la nostra estratègia digital hem actualitzat
alguns aspectes de disseny a www.turismegirones.cat per tal
d'adaptar-la a les noves tendències i necessitats dels usuaris.
Aquests canvis es notaran especialment als apartats de
l'Agenda, Blog i Rutes, que són les pàgines més visitades.

Col·laboració amb la nova guia de Petit Futé
L'editorial Petit Futé ha publicat recentment la seva nova guia
de la Costa Brava 2021-2022. Una guia dirigida al mercat
francòfon i en la que, a través del Patronat de Turisme, vam
col·laborar amb la selecció de continguts. Del Gironès s'hi
troben recomanats els municipis de Girona, Sant Julià de Ramis,
Sant Gregori, Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena, Campllong,
Llagostera, Madremanya i Sant Martí Vell.

Informe d'ocupació dels allotjaments turístics (TDS)
Ja teniu disponibles els últims Informes d’ocupació
d’allotjaments turístics de la província de Girona, dels mesos
de SETEMBRE I OCTUBRE 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.

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:
FESTIVAL DE TARDOR · FIRA DEL PAPER I CARTRÓ · FIRA DEL CISTELL · FIRA
DEL BOLET · GIROCÒMIC · TEMPORADA ALTA · ART I GAVARRES · TEAM 2021 ·
TEATRE BESCANÓ · CORRELLENGUA · FIRA DE L'ALQUÍMIA · FIRES DE SANT
NARCÍS. . . ENTRE MOLTS ALTRES!
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