Formació
Escoles Agràries

Prepara el teu allotjament rural per a
treballar amb el turisme de fauna i natura
Olius, 26 de Setembre, 3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2018

Presentació i Objectius
L’objectiu d’aquest curs és capacitar els propietaris d'allotjaments rurals per iniciar una línia de treball
en turisme de fauna i natura.
Catalunya té una posició geogràfica que permet una elevada biodiversitat. Aquest fet ha estat vist en
ocasions com un impediment per al desenvolupament de determinades activitats humanes; ara bé, la
demanda d’experiències en el medi natural i d’interacció amb la fauna salvatge creix a casa
nostra. Sense deixar de banda altres activitats de turisme rural més clàssiques, l’oferta de turisme de
fauna i natura pot ser un gran atractiu per al desenvolupament dels negocis d’allotjament al medi
rural i pot contribuir a ampliar el ventall de públic potencial. Però aquest tipus de turisme ha de ser
programat amb certs criteris.
PROGRAMACIÓ
•

Què és el turisme de fauna i natura i què no ho és.

•

Com elaborar un producte de turisme de fauna.

•

L'ambientació de casa nostra.

•

Segells de qualitat.

•

Legislació vigent a Catalunya.

•

Comercialització: el web i les xarxes socials, les fires, altres mitjans de comercialització.

•

Sinergies necessàries.

Es faran sortides per visitar experiències d’èxit i per a l’anàlisi conjunta de possibilitats en casos reals.

Professorat
Sr. Carles Santana, llicenciat en Ciències Biològiques – Expert en turisme de fauna salvatge i natura

Realització

Inscripcions

Lloc: Escola Agrària del Solsonès
Calendari: 26 de Setembre, 3, 10,
17 i 24 d’octubre de 2018
Horari: 16:00 a 20:00
Durada del curs: 28 h.

Podeu inscriure-us-hi a https://goo.gl/jS8cYD
Coordinadora:
Sr. Alba Reguant, telèfon 973 31 07 15,
a/e: alba.reguant@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 30 €

Hi col·laboren

Més informació: agricultura.gencat.cat
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