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Turisme Garrotxa engega la
campanya «Ara us cuidem
nosaltres», dirigida als
professionals sanitaris
Els establiments turístics proposen estades i activitats d'oci ,amb descomptes,
per a gaudir del territori en un merescut temps de descans

Imatge de promcoió de la nova campanya de Turisme Garrotxa. | @turismegarrotxa.

Coincidint amb la progressiva reobertura dels establiments turístics, Turisme Garrotxa
(http://ca.turismegarrotxa.com) enceta la campanya ?Ara us cuidem nosaltres?, que té per
objectiu fer un gest solidari cap al col·lectiu sanitari i, alhora, ajudar a remuntar la difícil situació en
la qual es troba el sector turístic actualment.
Després de la campanya ?La Garrotxa en pausa
(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/22470/video/turisme/garrotxa/engega/campanya/reac
tivar/turisme/proximitat) ?, en què Turisme Garrotxa va llançar un vídeo amb imatges evocadores
del territori i amb el missatge de responsabilitat cap al visitant de quedar-se a casa, mentre la
comarca es preparava per a la seva futura acollida, ara l'Associació inicia accions per promoure la
reactivació de l'activitat turística.
[noticia]22470[/noticia]
Més de 35 serveis turístics s'han sumat a la campanya per oferir fins un 30% de descompte per a
les reserves que faci el personal sanitari que està afrontant la pandèmia de la Covid-19 des de
primera línia. Des d'avui i fins el 25 de març de 2021, el col·lectiu sanitari podrà escollir entre
desenes d'estades i experiències turístiques a preus especials, per gaudir de la Garrotxa.
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L'associació continua treballant en accions de promoció per ajudar a reactivar el sector turístic a curt
termini, però també amb la mirada posada cap al nou turisme postCovid-19, mitjançant un grup de
treball de co-ideació amb altres sectors econòmics de la comarca, en el marc del qual es dissenya
una estratègia per a tornar a situar la Garrotxa en el mapa del turisme.
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