10 raons per reunir-se a la Costa Brava i al
Pirineu de Girona
Lluny de les grans Ciutat, i a només una hora de Barcelona, La Costa Brava i el Pirineu de Girona han sabut posicionarse com una de les millors destinacions del país per al turisme de negocis. A continuació els presentem 10 raons que
fan que la destinació es converteixi en la seu ideal per a la celebració de congressos, reunions i viatges
d’incentiu
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SITUACIÓ ESTRATÈGICA I BONES CONNEXIONS

La primera de les raons és la seva posició estratègica. La Costa Brava es troba
ubicada entre Barcelona i la frontera francesa, i disposa d’excel·lents connexions
Els assistents a esdeveniments poden accedir fàcilment a la destinació gràcies a la
millora de les connexions terrestres, i en especial al Tren d’alta Velocitat que connecta
Girona i Barcelona amb la resta de l’estat, així com la línia e TGV que connecta amb
París, Lyon, Marsella i Toulouse.
A la vegada, d’aeroport de Girona-Costa Brava, s’ha convertit en un punt de connexió
clau, connectant la zona amb les principals destinacions europees, convertint-se en un
important factor per atraure companyies internacionals les quals desitgin organitzar
trobades empresarials i esdeveniments a la zona.

02

UN MARC NATURAL INCOMPARABLE

La segona raó està associada a l’entorn natural que ofereix la regió.
Essencialment, un marc natural incomparable con més de 220 km de costa al costat dels Pirineus.
Cal destacar la gran diversitat natural de les comarques gironines, una diversitat que les converteix en
un territori rico en espais protegits (més del 33 % de la superfície), platges i altres paratges d’interès.
La Costa Brava i el Pirineu de Girona combinen una amplia diversitat de paisatges, que converteixen la zona
en un espai únic per a harmonitzar feina i oci.
La destinació ofereix l’atmosfera ideal perquè els grups d’empreses puguin atreure les millors idees .
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AUTENTICITAT

La tercera raó és l’autenticitat de la seva terra i la seva gent. Sense cap mena de dubte, la Costa Brava i el
Pirineu de Girona ofereixen una àmplia gamma d’oportunitats per als visitants, que se sentiran atrets pel seu
caràcter genuí.
Un patrimoni cultural y artístic excepcional, incloent les restes arqueològiques de grecs i romans, i la figura
del geni internacional Salvador Dalí entre molts altres.
Tradició, cultura, creativitat... En definitiva, la Costa Brava i el Pirineu de Girona conformen un territori ric en
enclavaments històrics que ofereixen experiències úniques que perduraran per sempre a la seva memòria.
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GASTRONOMIA I RUTA DEL VI DO EMPORDÀ

La quarta reunió per organitzar reunions i esdeveniment a la Costa Brava i el Pirineu de Girona,
és sense cap mena de dubte, la seva excel·lent oferta gastronòmica.
La Costa Brava i el Pirineu de Girona són un punt de troba pels amants de la bona cuina, oferint
exquisides experiències gastronòmiques. I no podem obviar els nostre 14 restaurants amb 18
estrelles Michelin.
Los tres germans roca, han concebut les seves creacions és sublims basant-se en els
productes locals i en la tradició familiar. La recompensa de la seva feina i dedicació van
convertir el Celler de Can Roca en el millor restaurant del món.
I no podem oblidar els vins excepcionals de la Denominació d’Origen Empordà (DO) que
ens ofereix la destinació.
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CENTRES CONGRESSUALS PER A TOT TIPUS D’ESDEVENIMENTS

La cinquena i potser una de es raons més importants, és la presència de centres de
congressos versàtils per a tot tipus d’esdeveniments, distribuïts en diferents poblacions de
la demarcació de Girona.
La capital, Girona, és una ciutat de mida mitjana, la qual disposa amb el centre congressual
més gran de tota la demarcació, seguida de Lloret de Mar, a la costa, on es concentra l’oferta
de turisme de negocis amb la major capacitat per acollir grans esdeveniments.
I si seguim que a l’interior, trobem la ciutat d’Olot, ideal per a reunions i esdeveniments de petit
format. L’oferta però és mol més àmplia i la completen les poblacions de Roses, Sant Feliu de
Guíxols, Platja d’Aro, Torruella de Montgrí, l’Escala i Palamós.
Aquests centres es troben generalment situats en zones cèntriques, properes als allotjaments i
les zones d’oci són aptes per celebrar-hi des de reunions científiques i empresarials fins a
congressos mèdics, convencions i presentacions de producte.
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ESPAIS SINGULARS PER A ESDEVENIMENTS AMB ENCANT

Raó número sis: La Costa Brava i el Pirineu de Girona despleguen una àmplia varietat d’espais
singulars exclusius i únics per organitzar esdeveniments empresarials en llocs emblemàtics com
castells, volcans, monestirs, jardins, masies, cellers, platges i museus.
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ESCENARI I CLIMA IDEAL PER A ACTIVITATS D’INCENTIUS

L’àmplia oferta d’activitats d’incentius que es poden portar a terme a la nostra destinació es
converteixen en la setena raó.
Un paisatge i un clima ideal durant tot l’any per realitzar tot tipus d’activitats d’incentiu,
per terra, mar i aire.
Més enllà de la feina, i fomentant l’esperit d’equip, les companyies trobaran una àmplia oferta
d’activitats a totes les comarques de Girona com a complement d’una convenció, sessió de feina,
curs formatiu o presentació de producte. Les experiències són il·limitades: excursions en BTT,
quads, sortides en caiac i veler, gimcanes d’orientació, vols en globus i salts en paracaigudes,
visites a cellers amb degustacions gastronòmiques, cursos de cuina jornades do golf i activitats
a al neu entre moltes altres.
Les empreses i activitats del territori disposen d’una dilatada experiència professional en
l’organització de multi activitats a l’aire lliure i de team-building.
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DIVERSITAT DE L’OFERTA D’ALLOTJAMENT

La vuitena raó és l’àmplia oferta d’allotjament especialitzada en turisme de negocis que disposa una destinació
turística consolidada com és la Costa Brava i el Pirineu de Girona.
Una extensa i variada oferta d’allotjament, en hotels urbans i rurals, davant de mar, o bé en entorns
naturals protegits, a muntanya, spa etc.
Prestigioses cadenes hoteleres com Hilton, Melià, AC, Accor i Silken són presents al territori amb equipaments
per a reunions. També, hotels amb encant a zones com ara l’Empordà, la Selva i la Garrotxa, complementen
l’oferta d’allotjaments. I ressorts com la PGA Golf de Catalunya i Peralada, amb camps de golf, són
enclavaments idonis per a l’organització de reunions que combinen el treball i l’oci.
.
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KNOW-HOW

La novena raó va lligada amb el “saber fer” , el “know how” de la destinació.
Es compta amb una àmplia experiència de les empreses de serveis complementaris que dediquen la seva
activitat a fer possible que els esdeveniments esdevinguin un èxit amb la coordinació logística de diferents
serveis necessaris.
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COMPETITIVITAT

La destinació ofereix unes tarifes molt competitives respecte altres destinacions de
turisme de negocis properes.
Al mateix temps, es garanteix la flexibilitat i el tracte ofert són altres valors afegits de la
destinació.
La recompensa a tots els esforços realitzats a la destinació es plasma amb l’obtenció
de reconeixements com el que vam rebre de National Geographic Traveller, que va
escollir la Costa Brava com un de les millors destinacions turístiques.
O la revista americana Frommer’s va escollir la ciutat de Girona com un de les millor
ciutats a visitar el 2012.

Per a més informació i assessorament en la organització del seu pròxim
esdeveniment, el Costa Brava Convention Bureau, que compta amb el
suport de més de 140 membres, es posa a la seva disposició.
Ofereix de de l’assessorament personalitzat en l’elecció de seus.
Allotjaments, activitats i serveis complementaris, la col·laboració en visites
d’inspecció, la presentació de candidatures per a congressos, el
desenvolupament de propostes per a programes socials i d’incentius fins a
la coordinació en l’entrega de material turístic per a delegats.

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona
Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB)
Av. Sant Francesc, 29 - 3a planta | 17001 Girona
T. +34 972 20 84 01
convention@costabrava.org
www.costabravagironacb.com

