BESALÚ, 6 de novembre de 2021
BESALÚ ENTRE PEDRES I CAVALLERS TOT UN MÓN
MEDIEVAL PER DESCOBRIR CIRCUSLAND El Palau del Circ.
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 90€

Cafè de benvinguda i visita teatralitzada
“Entre Pedres i Cavallers”, a càrrec del grup
Excalibur i dels guies de l’oficina Municipal de
Turisme. Temps lliure per gaudir de la Vila.
Dinar a un restaurant de Besalú i per acabar,
visita a Circusland, el Palau del Circ.
Entrega d’obsequi local.
QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
El val es podrà fer efectiu dissabte dia 6 de
novembre de 2021, prèvia reserva per limitació
de l’aforament.
El lloc de trobada serà a l’oficina de turisme de
Besalú a les 10.00 h del matí i finalitzarem cap a
les 17:00 h.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar l’assistència a l’oficina
de turisme de Besalú abans del dissabte 30
d’octubre de 2021. Tel. 972591240 o a/e
turisme@besalu.cat.

LES CONDICIONS
El premi, és vàlid i gratuït per a dues persones.
Els desplaçaments dins el municipi es faran
caminant, ja que són recorreguts curts. Els cotxes
particulars es deixaran a l’aparcament del Pont.
És recomanable portar calçat còmode, tot i que les
rutes no tenen dificultat. Poden participar nens i
nenes.
Per l’àpat, comunicar al·lèrgies i la informació
sanitària d’interès en el moment de fer la reserva.
Tot i que el premi és per a dues persones, si es vol
ampliar el nombre de places per gaudir d’aquestes
activitats, és imprescindible fer-ne la reserva
abans del 30 d’octubre de 2021 a l’oficina de
turisme, amb el cost a càrrec de la persona
premiada.
Tel.
972591240,
a/e
turisme@besalu.cat
No et deixis perdre aquest premi! Si no els pots
gaudir, el pots regalar. Només cal que ens facis
saber el nom de les persones afortunades quan
facis la reserva.

MOLT IMPORTANT: En cas d’existir mesures restrictives per la COVID-19, s’aplicaran els protocols
vigents a més de les condicions descrites en aquest document.
En aquest sentit, l’organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa d’aquest premi, o
substituir o alterar qualsevol activitat i/o actuació prevista. En aquest cas, s’informarà als guanyadors.

BESALÚ
BESALÚ és una vila medieval situada a la comarca de la Garrotxa
just al meandre del riu Fluvià a la seva vall. Conserva un patrimoni històric
espectacular. La singularitat monumental, els seus carrers i places i
l’ambient que s’hi respira et porten mil anys enrere i els seus carreus ens parlen
d’històries de vida.

.

Informació local:
@BesaluTurisme
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No et deixis perdre aquest premi!
Si no el pots gaudir, el pots regalar.
Només cal que ens facis saber el nom de les persones afortunades quan facis la reserva.
D’acord amb l’art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i l'art.13 del
Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les person es físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) els Ajuntaments organitzadors de la
campanya COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA, que té per objectiu la promoció econòmica, turística i cultural dels municipis membres de
la Xarxa de Barris Antics amb projectes, son els responsables del tractament de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat per participar en
aquesta campanya amb la finalitat de gestionar un sorteig i entregar els premis. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos a l’ajuntament de la població en el qual està situat l’establiment on heu recollit la butlleta. Acceptant el premi, dono el meu consentiment
per a l’ús de la meva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i
mitjans relacionats exclusivament en la campanya comercial COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA.

