
ACTUACIONS EN MARXA ÀREA DE TURISME 2020

RIU XÚQUER:
1.- Impuls de l ´actuació de neteja de deixalles del riu Xüquer. Conveni en la FUndació Mans alRiu per tal de fer una Jornada el dia 20 de setembre en 20 municipis de la comarca.
2.- Coordinació amb la Diputació i el ministeri així com els municipis implicats per al inici delstreballs de la senyalització del Camí Natural del Riu Xúquer.
3.- Coordinació amb la CHX i els municipis d ´Alzira i Sumacàrcer per a l ´inici dels treballs de larehabilitació de la vorera del riu al pas per estos municipis.
XARXACICLOTURÍSTICA:
Treballs de senyalització de les ciclorutes 6 i 10 .
Actualment s´estan instal.lant ja la majoria de les senyals excepte les que estan dins del parc de l´ Albufera de les que estem esperant autorització així com de l ´Ajuntament d ´Alzaira ,ja que s´ha modificat el seu recorregut.
S ´ha sol.licitat una subvenció per a senyalitzar-ne dos rutes mñes: la 4 i la 7.
IMPULS ASSOCIACIÓ EMPRESES TURISTIQUES
S ´ha impulsat la creació d ´una associació d ´empreses turístiques que ,hores d ´ara, estátreballant ja creant experiències turístiques, algunes d ´elles ja es poden veure i reservar en la
web https://riberaturisme.es/oferta-turistica/
Actulització contingut i reeedició fullets turístics
S ´han actulitzat tots els fullets amb la nova imatge de marca incloent les epxepriències creadesper les empreses , ara están en fase de correcció ortogr`fica i en bre serán enviats als municipisper mail per a que revisen la informació i la actualitzen.
Els fullets son: Turisme Cultural, Cicloturisme, Turisme gastronómic, Turisme actiu.
PROJECTE TURISMEGASTRONÓMIC
Per tal de promoure el cosum dels porductes de porximitat i inclourel´s dins de la cadena de valordel turisme gastronómic hem preparat un projecte per al qual estem buscant finançament.
Es tarcta de posar en valor els productes de prosximitat a tres publics: població local, restauraciócol.lectiva i sectro HORECA, per tal d ´implementar un turisme responsable i sostenible en lanostra comarca.
APP TURÍSTICA DE LARIBERA
Estem treballant en els continguts de la app turística que en unes 2 setmanes estará disponible.
En esta vindran informació de totos els recursos i les porpostes de valor de la comarca.


