Tornen els descomptes, valors afegits i activitats de la campanya “Descobreix Formentera a l’octubre”
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El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, ha presentat avui la campanya
"Descobreix Formentera a l'octubre". Una campanya que consta d'ofertes i valors afegits per
atraure turisme en els extrems de la temporada. "Octubre és una època ideal per venir a passar
uns dies a Formentera. Amb un clima amable que encara permet banyar-se al mar i una
nodrida agenda d'activitats", segons ha explicat el gerent del Patronat de Turisme, Carlos
Bernús

Caps de setmana Gastronòmics
El primer i segon cap de setmana d'octubre alguns restaurants de l'illa ofereixen menús de
gastronomia típica a 20 euros. Una oferta per premiar als turistes que ens visiten fora de
temporada alta, però a la que també es sumen molts residents, segons ha destacat Bernús.

Activitats
Per primera vegada aquest any s'organitza el "Formentera Astronòmica, l'univers al teu abast".
Del 28 al 30 d'octubre es farà la primera edició d'aquesta trobada que per un preu 70 euros
permetrà als seus participants "descobrir l'extraordinari cel nocturn de Formentera, per
fotografiar-lo, observar-lo amb telescopis o gaudir de la seva contemplació". El programa i les
inscripcions es poden fer en aquesta web: www.formenteraastronomica.com

A més, torna el "Formentera Zen, On l'art ens descobreix sans". Se celebrarà entre el 8, 9, 10 i
11 d'octubre. El preu és de 350 euros i el programa es pot consultar www.formenterazen.info
on també es poden fer les inscripcions.

Esports
Els esdeveniments esportius també atrauen un bon nombre de visitants. El IV Triatló Illa de
Formentera es celebrarà el 8 d'octubre i la informació i inscripcions es poden fer a través del
web www.triatlonformentera.com. A més, la Volta a peu a Formentera, que té lloc entre el 8 i
l'11 d'octubre és altra de les propostes. Una volta a l'illa caminant fent senderisme en grup i per
etapes. Els programa i inscripcions es troben a www.amicsdeformentera.cat

1/2

Tornen els descomptes, valors afegits i activitats de la campanya “Descobreix Formentera a l’octubre”
divendres, 16 de setembre de 2016 21:06

Festes populars
Les Festes del Pilar de la Mola són altres dels atractius. A partir del 12 d'octubre música en viu,
balls tradicionals, activitats per a nens i nenes i processó són, entre d'altres, les activitats de les
quals podran gaudir residents i turistes. La informació actualitzada la podreu trobar a
www.agendaformentera.cat.

Descomptes
Les navilieres ofereixen descomptes en el preu dels bitllets entre Eivissa i Formentera a tots els
turistes que s'allotgin en qualsevol dels 21 hotels o allotjaments turístics adherits a la campanya
que també ofereixen valors afegits. També hi ha 3 llogaters de vehicles que fan descomptes als
visitants i empreses de turisme actiu que ofereixen valors afegits. Podeu consultar-les al web
de turisme http://formentera.es/beta/ca/content/descobreix-formentera-loctubre-2016.
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