Descobreix Formentera a l'octubre, campanya per atraure turisme fora de temporada
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El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, ha presentat avui la cinquena edició
de la campanya «Descobreix Formentera a l'octubre». Aquesta campanya, juntament amb la
de «Descobreix Formentera al maig» són unes iniciatives específiques dels mesos de
temporada baixa que «es dirigeixen als turistes perquè ens visiten abans i després de
temporada i poder mostrar-los una Formentera diferent, més tranquil·la», segons ha explicat la
consellera de Turisme, Alejandra Ferrer. Les activitats estan dividides en culturals esportives i
gastronòmiques, segons ha afegit la consellera en una roda de premsa que ha oferit, juntament
amb el gerent del Patronat de Turisme, Carlos Bernús, per presentar la campanya.

Caps de setmana gastronòmics
Un any més el primer i segon cap de setmana d'octubre, 9 restaurants diferents de l'illa faran
els caps de setmana gastronòmics, en els que oferiran menús de gastronomia típica a 20
euros. La setena edició de la Setmana de fotografia submarina, que se celebra del 29 de
setembre al 4 d'octubre és altre dels esdeveniments que pretén atraure turisme fora dels
mesos centrals de la temporada, segons han explicat en la presentació.

Formentera Zen
Com a novetat, aquest any s'ha organitzat una primera edició d'unes jornades «destinades al
benestar físic i espiritual de teràpies alternatives, com és el Formentera Zen, que tindrà lloc del
4 a l'11 d'octubre». Un esdeveniment que va en la línia de la Formentera diferent i tranquil·la
que oferim als nostres turistes, segons ha explicat Alejandra Ferrer, que ha afegit que per això
«esperem que tingui molt d'èxit».

Esdeveniments esportius
La Volta a peu a Formentera, que se celebra del 9 al 12 d'octubre, el Triatló organitzat pel
pròxim 3 d'octubre, la Pujada a la Mola del 12 d'octubre o la volta en BTT a la Mola del 25 del
mateix mes, completen l'oferta esportiva, segons ha declarat la consellera. A més, les festes
del Pilar de la Mola que se celebren a partir del 12 d'octubre amb música en viu, balls
tradicionals i activitats per nens i nenes són altre dels atractius, d'una festa que també compta
amb una Oktoberfest formenterera.

Ofertes i descomptes

1/2

Descobreix Formentera a l'octubre, campanya per atraure turisme fora de temporada
dimecres, 23 de setembre de 2015 21:02

A més de tots aquests atractius, per donar un valor afegit les empreses d'allotjament,
navilieres, o de turisme actiu ofereixen descomptes i ofertes «per animar als turistes a venir
fora de temporada» segons ha explicat la consellera. Tots els visitants que s'adhereixen a la
campanya tindran un descompte del 25 per cent en el preu dels bitllets del trajecte entre
Eivissa i Formentera, també se'ls oferiran valors afegits als establiments on s'allotgen, entre
d'altres ofertes que hi han al mes d'octubre a Formentera, i que ha detallat Alejandra Ferrer.
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