PREMIS 8a. CAMPANYA
“BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR”

1

MUNICIPI
ARBÚCIES

2

ARTESA DE SEGRE

3

BALAGUER

4

BERGA

5

CALAF

6
7

CALAFELL
CALDES DE MONTBUI

8

CENTELLES

9

EL VENDRELL

10 FALSET

11 FIGUERES

12 JUNEDA

13 L’ARBOÇ
14 L’ESCALA
15 BISBAL D’EMPORDÀ

PREMI
Premi per a 2 persones: Esmorzar de forquilla, visita guiada al
Museu Etnològic del Montseny, visita guiada a la Farga del Roquer i
visita guiada als Jardí Dendrològic del Roquer
Visita a l’espai transmissor de Seró, dinar en un
restaurant per a dues persones i visita a la Fira de Sant Bartomeu
Visita guiada pel municipi, entrades pel museu comarcal de la
Noguera, dinar per a dues persones i un lot de productes de la
terra
Premi per a dues persones: esmorzar de forquilla – Visita guiada de
la Berga carlina – Lot de productes típics de la comarca – Visites a
equipaments culturals i turístics – Fira de la xocolata i de la ratafia
EL EL 21 DE JULIOL, TASTA CALAF!
Visita guiada a les botigues antigues i Patrimoni històric de Calaf.
Sopar per a dues persones al “Tasta la plaça” i obsequi de regal.
Una nit d’hotel a Calafell per a dues persones
Visita guiada – Entrada al Museu Thermalia – Bany
Termal al Safareig – Dinar – Lot de productes típics
Gaudir dels actes de la Fira de la Tòfona – Dinar per a dues
persones en un restaurant amb menú de tòfona
Visita teatralitzada a la Vil·la Casals - Dinar en un restaurant a la
platja - Visita guiada pel barri antic
Visita a la catedral del vi amb degustacions de la DO Montsant Visita al campanar de Falset i degustació de vermut – dinar i visita
al Castell de Falset. Celebració de la Festa de Santa Càndia.
Visita guiada "La Figueres de Dalí" (inclou entrada al Museu Dalí)
Dinar en un restaurant del centre
Xec regal de 20 € per anar a comprar
Premi per a dues persones: visita al patrimoni cultural i
arquitectònic, visita guiada a la vila, tast de vins de les Garrigues i
dinar tradicional garriguenc.
Lot de productes de les Garrigues.
Una vivència única i inoblidable. Descobriu l’essència de
L’Arboç a través dels seus atractius i els seus productes
Visita cultural a la vila marinera de l’Escala
Visita guiada pel barri antic i el castell Palau, un àpat per a dos
persones i una demostració de torn de ceràmica

16 LA SELVA DEL CAMP

17 LES BORGES BLANQUES

18 LLAGOSTERA

19 LLEIDA
20 MANRESA

21 MEDIONA

22 MOLLERUSSA

23 OLOT

24 RODA DE TER
25 ROSES
26 SALLENT

27 SANT FELIU DE CODINES

28 Sant Hipòlit de Voltregà
29 SANT MARTI DE TOUS

30 SANT QUINTÍ DE MEDIONA

Nit d’hotel amb esmorzar, dinar, entrada a l’spa municipal
i visita guiada per la Selva del Camp i al Castell de Paborde per a
dues persones
Visita guiada al barri antic del municipi, visita a la Fira de l’Oli amb
còctel de benvinguda i dues degustacions de productes. Dinar,
visita guiada a l’Espai Macià i al Molí de Cal Gineret, i lot de
productes de la terra.
GASTRONOMIA, PAISATGE I HISTÒRIA
Visita guiada al barri antic, visita al Centre d'Interpretació “Can
Caciques”, menú per a dues persones en un dels restaurants de
l’Associació de Restaurants de Llagostera i un lot de productes
locals
Gaudeix de gastronomia, cultura i patrimoni
al nostre Centre Històric. T’encantarà! #Lleidanamorat.
Visita turística, dinar per a dues persones,
tast de vins DO Pla de Bages i lot de regals amb productes d
el Bages
VISITA GUIADA A UN CELLER DE MEDIONA, VISITA A LA CERVSERIA
ARTESANA “AGULLONS”, VISITA AL CASTELL DE MEDIONA i
DINAR A UN RESTAURANT DEL MUNICIPI
A les visites hi haurà un tast dels productes
Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
20 Moll€uros per a compres a la ciutat
Dinar per a 2 persones a un restaurant de la ciutat
Visita al Museu Vestits de Paper
Visita a la fàbrica de Vinagres Badia
Motxilla amb productes del territori, descomptes en comerç,
restauració,
allotjament i entrades gratuïtes als tres museus d’Olot.
Visita guiada DO Olotina
Visita al jaciment i al museu arqueològic de l’Esquerda
PREMI PER A 2 PERSONES: Nit d’hotel durant el Festivalet de Roses.
Visita a la Ciutadella de Roses i al castell de la Trinitat
Visita a la Casa Museu Torres Amat i al nucli històric de la vila,
val per menjar de tapes a la Festa de la Tapa i la Cervesa
i lot de productes locals
Visita al Cim d’Àligues (vol lliure de rapinyaires), visita al Museu
Can Xifreda, al Museu del Rellotge i a l’antiga fàbrica de confecció
Roca Umbert, i entrades pel Cicle musical d’estiu
Gaudeix d’una experiència cultural i gastronòmica
al municipi de Sant Hipòlit de Voltregà
UN TASTET DE TOUS (per a 2 persones)
Visita guiada al Tous medieval, tast de productes de Tous, dinar i
entrades al ViTast
Premi per a dues persones. Visita guiada pel nostre patrimoni,
activitats d’aventura, dinar i bossa de carquinyolis de regal

31 SOLSONA

32 SÚRIA

33 TORELLÓ
34 TORTOSA

35 ULLDECONA
36 VILANOVA DEL CAMI
37 ÒDENA

Visita guiada pel nucli antic “Solsona Monumental”
Dinar en un restaurant cèntric
Xec regal de 10 € per comprar a comerços i lot de productes del
Solsonès
Visita al Poble Vell - Tast de Productes - Val descompte Súria Punt
Comercial + Llibre de Les Caramelles - Dinar - Ruta 4x4 i/o circuit
d’aventura a Les Comes
Visita guiada pel nucli antic de Torelló, visita al Museu de la
Torneria i dinar per a dues persones.
Visita turística per la ciutat – Lot de productes de Terres de l’Ebre –
Dinar per a dues persones – Dues entrades a espectacles festa del
Renaixement
Visita guiada “Un passeig per la història”, dinar a un restaurant
del cor del territori del Sènia i obsequi d’oli varietal local.
Caminada per l'entorn natural de Vilanova del Camí; dinar per a
dues persones, DVD del municipi
Visita guiada al barri antic d’Òdena
Vol captiu en globus
Tast de diverses receptes de cargols de vinya

