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Dades estiu al Punt de Benvinguda Girona-Gironès
Des de l'1 de juny i fins al 31 d'agost de 2022 des de l'Oficina
de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès, s'han
atès un total de 7875 visitants. Això ha suposat un
increment del 45% en el nombre d'enquestes registrades
respecte al 2021, tot i que encara es manté una davallada
del -90% respecte al 2019, precovid. Cal destacar la
recuperació del turisme internacional així com un
augment significatiu de grups organitzats que venen amb
bus turístic a passar el dia a la ciutat. Pel que fa a la
procedència dels visitants, aquests han estat principalment
de nacionalitat espanyola (41,81%) i francesa (17,79 %). Dels
visitants procedents d'Espanya, la majoria ho fan de
Catalunya, Madrid, País Basc i Comunitat Valenciana.

Visites guiades als Banys Àrabs de Girona
Entre el 2 d'agost i el 3 de setembre s'han 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'han ofert tots els
dimarts i dissabtes entre les 11:30 i les 14:00 en diversos
idiomes, i hi han participat fins a 200 persones. El guiatge
ha estat a càrrec una vegada més dels guies oficials de
l'Associació de Guies de Girona.

Nova guia turística "Descobreix el Gironès"
Aquesta temporada d'estiu hem estat promocionant la
nova guia turística "Descobreix el Gironès". La guia, que
recull els principals atractius de la destinació, 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.

Visitem el nou equipament de Can Bóta
El passat dimecres 31 d'agost vam visitar Can Bóta, el nou
equipament cultural que s’ha inaugurat recentment a Sant
Julià de Ramis amb l’objectiu de dinamitzar l'entorn de la
muntanya i el seu patrimoni. Ofereixen servei de bar amb
una fantàstica terrassa amb mirador, lavabos pels visitants i
a l'interior espai d'exposicions. Una iniciativa que serà molt
positiva pel territori. Visiteu-lo!

A MÉS, HEM RECOMANAT ELS ESDEVENIMENTS SEGÜENTS:
EMERGENT · EL RESSUPÓ · ESCÈNIT · TEMPO SOTA LES ESTRELLES ·
LLEGENDA DE LA COSTA ROJA · SOLFEJANT · ENFRESCA'T · CICLE VIAVEU ·
ARRELA'T · LES NITS D'ADELAIDA · FITAG · CONCERTS DE TORNADA · CICLE
SOTA LA MÀGIA DE LA LLUNA . . . ENTRE MOLTS ALTRES!
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