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Presentem un projecte als Planes de Sostenibilidad
El 17 de maig es va presentar el projecte comarcal
"Gironès,

Terra

de

passeig":

Calidad

turística,

digitalización de patrimonio y movilidad sostenible als
Planes de Sostenibilidad . El projecte inclou actuacions
de

restauració

mediambiental,

mobilitat

sostenible,

digitalització i competitivitat en el sector i ah estat
elaborat amb la col·laboració de iServeis.

Anem a la Fira Expovacaciones de Bilbao
Del 6 al 8 de maig part de l'equip de l'Àrea de Turisme va
viatjar al País Basc per representar la destinació "Gironès,
Terra de Passeig" a la Fira Expovacaciones de Bilbao, de la
mà del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Una
oportunitat per promocionar comarca del Gironès i els seus
atractius a un dels principals mercats nacionals.

Cicle cultural "Redescobreix el Gironès"
Tanquem amb èxit el cicle primaveral de visites culturals i
gratuïtes al Gironès. Entre els mesos d'abril i el juny s'han
visitat 9 municipis de la comarca i s'ha comptat amb la
participació de 190 persones. El guiatge ha anat a càrrec de
guies oficials de l'Associació de Guies de Girona, amb qui
prèviament s'havien coordinat diverses formacions al territori.
En vista de la bona rebuda que ha tingut aquest cicle al
territori la intenció és repetir-lo a la tardor.

MOU-TE: Senderisme Guiat al Gironès
A mitjans de juny també ha finalitzat la primera tanda de
sortides del programa de Senderisme Guiat al Gironès que
enguany ha comptat amb la participació de 183 persones
entre els mesos de febrer i juny. A mitjans d'estiu es farà
pública la programació de setembre a desembre.

Nova guia turística "Descobreix el Gironès"
Estrenem la temporada d'estiu amb una nova edició de la
guia turística "Descobreix el Gironès" per a 2022 i 2023. La
guia recull els principals atractius de la destinació i està
disponible en quatre idiomes – català, castellà, anglès i
francès – repartits en dos models bilingües, un en català i
francès i l'altre en castellà i anglès, i es pot venir a buscar a
l'oficina de turisme o bé descarregar-la a la pàgina web.

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:
TEMPS DE FLORS · ATAPA'T · QUART D'ART · FESTA DEL CIRC · FIRA DEL
COMPTE · LUDIVERS · FESTIVAL AMBULANT · FESTA DE LA CERVESA · FIRA
DEL TAP · FESTIVALOT · FLAMENGI · FESTA DEL SEGAR · LA RUFINA ·
ENFRESCA'T · FIRA TITELLES · VIANDES D'ESTIU . . . ENTRE MOLTS ALTRES!

www.turismegirones.cat

@turismegirones

