L’octubre, mes ideal per redescobrir Formentera
dijous, 20 de setembre de 2018 16:00

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, presenta una nova edició de la
campanya "Descobreix Formentera a l'octubre".

Com cada any, la campanya consta d'ofertes i valors afegits per atraure turisme a final de
temporada. Així, els visitants poden obtenir importants descomptes en navilieres, lloguers de
vehicles i allotjaments. Tota aquesta informació la podreu trobar actualitzada al web www.form
entera.es
.

La consellera de Turisme, Alejandra Ferrer ha animat als turistes que vinguin a conèixer la
Formentera de fora de temporada alta, "encara tenim un clima agradable, així que els que ens
visitin aquest octubre podran gaudir d'una nodrida agenda d'activitats culturals i esportives a un
ritme més relaxat".

Aquest 2018 hi ha 2 navilieres, Trasmapi i Mediterranea Pitiusa, que participen a la campanya
oferint descomptes del 25% al 35% en els bitllets. També hi ha 15 allotjaments que ofereixen
descomptes de fins al 40% i 5 empreses de lloguer de vehicles i 2 empreses de submarinisme
que participen a la campanya.

Caps de setmana Gastronòmics

Els dos primers caps de setmana d’octubre, (5, 6 i 7 / 12, 13 i 14) diversos restaurants de l'illa
oferiran menús de gastronomia típica a 20 € (beguda no inclosa).

Gràcies a aquesta iniciativa, set restaurants de Formentera ofereixen menús gastronòmics
dissenyats especialment per a aquesta ocasió, alguns restaurants opten per fer les receptes
tradicionals i d’altres fan una versió renovada, amb reinterpretacions de la cuina típica
formenterera, aportant una visió creativa sovint des de l'òptica de la cuina d'autor a un preu
molt accessible.
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Informació al següent enllaç: http://bit.ly/2MIru9P

SONEGPosidònia

Entre el 12 i el 14 d'octubre se celebrarà el Son Estrella Galicia Posidònia, una experiència
integral de gastronomia, música, natura i patrimoni.

Música: Cartell secret d'artistes alternatius en formats acústics i elèctrics
Gastronomia: propostes gastronòmiques dels restaurants de Formentera amb col·laboració
d’un xef estrella Michelín vingut de Galícia.
Natura: rutes amb guia local pels paratges més representatius de Formentera i actuacions en
format acústic a càrrec de músics locals

Informació al següent enllaç: http://bit.ly/2MOiWOK

Save Posidonia Forum

Seguint l'estela del Festival Save Posidonia del 2017, enguany es realitzarà un Forum, el dia 19
d'octubre, en el que hi participaran biòlegs, ONG’s com Greenpeace, Oceana o WWF.

Informació al següent enllaç: https://www.saveposidoniaproject.org/

Entre el 12 i el 14 d'octubre tindrà lloc el Formentera ZEN. Quarta edició d'aquest certamen
que dedica tres jornades a la salut i el benestar físic i emocional. Mindfulness, fira d'alimentació
saludable, ioga, espais de divulgació i formació i moltes activitats més.
Més informació i inscripcions a: http://formenterazen.es/?lang=ca
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A més, l'11 i 12 d'octubre se celebren les Festes del Pilar de la Mola, que comptaran amb
música en viu, balls tradicionals, activitats per a petits i processó entre d’altres activitats.

També restaran oberts el Mercat Artesà de la Mola i el Mercat Artístic de Sant Ferran.

Esdeveniments esportius

Pel que fa als esdeveniments esportius el 6 d'octubre es farà el Triatló Illa de Formentera i l’S
print illa de Formentera
.
www.triatlonformentera.com

El 12 d'octubre se celebrarà la XXIII Pujada a la Mola i entre el 26 i el 28 d'octubre la Volta
Cicloturista a Formentera
.
www.unisportconsulting.com/formenterabttrace

Així mateix, Amics de Formentera ha organitzat la Volta a Peu de la tardor que tindrà lloc entre
l’11 i el 14 d'octubre. Una volta a l'illa caminant en grup i per etapes.

Podeu consultar el programa i les inscripcions a: http://amicsdeformentera.cat/
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