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Terrassa, 23 de desembre de 2014

“Regala Terrassa”, un nou producte turístic per a
obsequiar amb experiències a la ciutat
La capsa de regal es pot adquirir a l’oficina de turisme durant aquestes festes

L’oferta turística de Terrassa incorpora a partir d’ara una nova oferta: un paquet
d’experiències turístiques, culturals i gastronòmiques en forma de capsa de regal,
sota la marca “Regala Terrassa”. Aquest producte, creat per l’empresa Vinus Travel,
es podrà adquirir durant les festes de Nadal a l’Oficina de Turisme de Terrassa
(Masia Freixa), i posteriorment només a través de l’empresa (www.vinustravel.com).
El paquet té dues versions: una de cap de setmana i una d’un sol dia. En ambdós
casos, l’esperit del producte és el mateix: oferir un producte de regal amb el qual no
calgui preocupar-se per cap aspecte oganitzatiu de la visita a la ciutat. Qui rebi el
regal l’únic que haurà de fer és trucar prèviament a l'agència per reservar les dates
escollides per a la seva visita, que s’haurà de fer fins el 29 de març de 2015.
La versió “Cap de setmana modernista” ofereix un taller de cuina i un dinar típic
modernista, allotjament a l’hotel modernista “B&B Terrassa 1900”, i la visita a La Seu
d’Ègara. El preu (per a dues persones) és de 194,99 €.
La versió “Un dia a la Terrassa modernista” inclou una visita guiada a la joia del
modernisme terrassenc, la Masia Freixa, i un taller de cuina per a aprendre a fer
postres típics de l’època modernista. El preu per a una persona és de 39,99 €, amb
opció d’afegir una segona persona per 35 € més.
Ambdós paquets es poden complementar amb un dinar o sopar en algun dels 20
restaurants adherits a la marca “Terrassa Gastronòmica”, que ofereixen un menú
gastronòmic amb productes locals, per 25€.
Per a informació i reserves: Vinus Travel-Terrassa. Tel. 93 734 35 22
http://www.vinustravel.com/cap-setmana-modernista
http://www.vinustravel.com/un-dia-terrassa-modernista
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