Benvinguts a Pagès
ALLOTJAMENTS
Benvinguts a pagès vol incrementar els visitants als territori per conèixer la riquesa de
la seva producció agroalimentària i també vol oferir experiències autèntiques, vinculades
a l’origen del que mengem i a les maneres en que aquests aliments són transformats al
propi territori. És per aquest motiu que és molt important la vessant gastronòmica
d’aquest cap de setmana i el vostre paper actiu com a allotjaments que poden
incrementar l’estada del visitant al territori vinculant-lo amb l’entorn durant un temps més
perllongat. Es preveu un cap de setmana amb un increment substancial de
desplaçaments pel territori i els allotjaments hi jugueu un paper important a fi de donar
un servei integral al visitant.
Participar a Benvinguts a Pagès és una oportunitat per donar a conèixer la vostra
activitat i el vostre establiment a un nombre gran de persones, alhora una possibilitat de
fidelitzar a que ja us coneixien i a altres que us descobriran per primer cop.
En aquesta segona edició el que es vol és consolidar i millorar el model de l’anterior
edició. En aquesta línia s’utilitzaran els mateixos requisits de participació que en
l’anterior edició, millorats només en algun aspecte concret, podent participar de la
iniciativa tots aquells restaurants que acompleixin amb les requisits establerts. Per
motius derivats de requeriments territorials i de participació, es reserva el dret de poder
incloure només aquelles restaurants que s’adeqüin en major mesura als requisits
establerts per l’organització.
Els allotjaments que vulgueu participar en aquesta segona edició de Benvinguts a pagès
haureu d’omplir el formulari de sol·licitud que trobareu al web.
Llegiu els criteris d’adhesió que hi ha a continuació abans de decidir si us hi voleu sumar.
-

Requisits indispensables de participació dels allotjaments són:
ü Estar degudament registrats al Registre de Turisme de Catalunya
(RTC).
ü Si sou alberg, cal que estigueu registrats al Registre d’instal·lacions
Juvenils de Catalunya.
ü Si sou turisme rural, cal que estigueu categoritzats amb espigues per
la Direcció General de Turisme.
ü Oferir una oferta especial per al vostre allotjament durant el cap de
setmana del 3, 4 i 5 de juny de 2017.
ü En el moment d’efectuar la inscripció cal tenir disponibilitat per al cap
de setmana del 3, 4 i 5 de juny.

ü Oferir un menú Benvinguts a pagès durant el mateix cap de setmana
en tots els serveis de dissabte, diumenge i dilluns (segons els horaris
de servei propis i només en el cas d’oferir habitualment servei de
restauració)
Condicions de l’oferta especial del vostre allotjament
Aquesta pot prendre diferents formats:
•
•

•
•

Regalar una cistella de productes, o un producte determinat, vinculat al territori
o comarca on pertany l’allotjament.
Oferir un servei extra vinculat a la riquesa agroalimentària o gastronòmica del
territori. Per exemple un esmorzar o un berenar de pagès, una visita a la granja
pròpia (preferiblement en horari no coincident amb les visites de Benvinguts a
Pagès), etc.
Un descompte del 10% o superior.
Altres iniciatives pròpies que caldrà consultar amb l’organització.

-

Punts de valoració en cas d’excés de sol·licituds en un mateix territori:
•

Hotels:
§ Disposar del segell d’Hotel Gastronòmic de la Direcció
General de Turisme.
§ Certificació de Destinació de Turisme Familiar per l’Agència
Catalana de Turisme

•

Establiments de turisme rural:
§ Certificació de Destinació de Turisme Familiar per l’Agència
Catalana de Turisme

•

Apartaments turístics, càmpings i altres:
§ Estar degudament registrats al Registre de Turisme de
Catalunya.
§ Certificació de Destinació de Turisme Familiar per l’Agència
Catalana de Turisme

