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NEWSLETTER #1 FULLEDA TURISME
ACTIU
Descobreix quilòmetres de senders, camins i carreteres que et portaran
als racons més privilegiats de les Garrigues. T roba opcions per passejar
amb la f amília, córrer amb els amics o individualment i descobreix un
entorn ric en natura, orograf ia i patrimoni. T asta els productes de km 0 i
experimenta el descans i la tranquil·litat com mai no ho havies f et
abans. T ot un tresor al bell mig de les Garrigues.

Desitgem que estigueu bé!!
Us volíem presentar Fulleda T urisme Actiu, un projecte que neix de la mà de
l'Ajuntament de Fulleda i de Boira Experience.
A causa de l'actualitat sanitària que estem vivint, se'ns ha fet impossible fer
una presentació com ens hagués agradat, esperem poder-la fer pròximament.
Ara tenim el projecte funcionant i ens agradaria fer-vos-en coneixedors a tots i
totes.
Què és Fulleda T urisme Actiu?
És una pàgina web que serveix de finestra a tothom qui vulgui venir a Fulleda a
passar unes vacances actives o a practicar el seu esport preferit de manera
autoguiada i "sense sorpreses".

Què vol dir "sense sorpreses"?
Fulleda T urisme Actiu som un equip de gent que vetllem per arreglar i cuidar
l'entorn per on passen les nostres rutes també amb feines més manuals;
passar la desbrossadora, recuperar patrimoni i passos abandonats, treure
arbres caiguts, etc. T ot perquè quan vinguis a fer el recorregut, no et trobis
sorpreses que t'impedeixin seguir la ruta.
Què hi puc trobar a la pàgina web de Fulleda T urisme Actiu?
A la pàgina web de Fulleda T urisme Actiu hi podem trobar recorreguts pensats
per fer-los en diferents modalitats, ja sigui caminant amb la família, fent
senderisme amb els amics, com també amb la BT T amb la parella. Recorreguts
de diferent intensitat i dificultat perquè pugueu escollir el que millor us vagi, per
fer al vostre propi aire i temps.
T ambé estem treballant per augmentar el gruix de recorreguts i de modalitats
i aviat inclourem opcions experiencials per poder, per exemple, observar
postes de sol des de punts elevats o fer tasts de productes locals amb els
seus productors.
Com puc seguir els recorreguts de manera autònoma?
Els recorreguts de Fulleda T urisme Actiu es poden seguir de 3 maneres
diferents,
1. A través del navegador web del vostre dispositiu mòbil entrant a la pàgina
web de www.fulledaturismeactiu.cat i navegant fins al recorregut que
hagueu escollit. Allà trobareu un mapa que us mostrarà el recorregut i us
localitzarà a vosaltres en aquell mapa.
2. A través de l'APP de wikiloc (disponible tant per Android com per iOS). Us
baixeu l'APP i busqueu recorreguts de Fulleda T urisme Actiu, els podreu
seguir com si fóssiu un usuari PREMIUM, sense cap cost per a vosaltres.
3. A través del vostre dispositiu GPS. Cada recorregut que es mostra a la
web té una opció per baixar-vos l'arxiu GPX al vostre dispositiu i seguirlo.
Llogueu material?
Sí, amb un límit de quantitats però podem llogar tant bicis normals com
ebikes.
Som productors i ens agradaria muntar amb vosaltres uns packs a
mida per of erir tant a la vostra web com a la nostra, ho podem f er?
Sí, la pàgina web de Fulleda T urisme Actiu està pensada per dinamitzar la
població i rodalies a través del turisme actiu. Qualsevol proposta que pugui
combinar turisme actiu amb productes locals serà més que benvinguda i se'n
podrà beneficiar del servei d'autoguiatge de rutes que ofereix la nostra web i
app Wikiloc.
Esteu presents a les xarxes socials?

Sí, estem presents a Instagram i a Facebook amb el compte
@f ulledaturismeactiu on hi publiquem almenys 1 cop a la setmana, us
invitem a seguir-nos.
T ambé ens podeu trobar per correu electrònic a
inf o@f ulledaturismeactiu.cat

Visita la pagina web de Fulleda T urisme Actiu

Boira Experience
C/ Portell, 1, Torregrossa
Spain

Has rebut aquest missatge perquè ho vas
demanar-ho a la nostra web o hi vas fer
compres.
Donar-se de baixa

