BARRIS
ANTICS
Molt per descobrir, molt per oferir

EL 21 DE JULIOL, TASTA CALAF!
Visita guiada a Les Botigues Antigues i Patrimoni històric de Calaf +
Sopar per a dues persones al tasta la plaça + Obsequi de regal

Què inclou el premi?
A les 16h farem una visita guiada pel Patrimoni històric i Les Botigues Antigues de la plaça
Gran, un projecte turístic inaugurat aquest any 2018 que transporta a tots els visitants a un temps
passat, visitant una bodega, una impremta, una pastisseria, una escola, una merceria i dos
colmados. Després deixarem una estona que els premiats puguin passejar per Calaf.

VALORAT
EN 60,00€

A les 21h a la Plaça Gran, podran sopar dins dels actes del “Tasta la Plaça” on podran degustar
les delícies cuinades per restauradors de la zona.
Abans de marxar l’Ajuntament oferirà un obsequi a cada guanyador.

Quan puc utilitzar el val?
Aquest premi serà vàlid només el dia 21 de juliol.

Com gestió el premi?
Cal trucar a l’Oficina de Turisme de Calaf abans del dia 18 de juliol.
Tel. 93 868 08 33 de 09h a 14h de dilluns a dissabte o calaf.turisme@calaf.cat

Condicions

No et deixis perdre
aquest premi!
Si no el pots gaudir, el
pots regalar.
Només cal que ens
facis saber el nom de
les persones
afortunades quan facis
la reserva.

El premi es per dues persones.
S’ha de fer una reserva prèvia confirmant l’assistència abans del dia 18 de juliol.
Si no s’ha fet la reserva no es podrà gaudir del premi.
En cas de voler ampliar el nombre de places per gaudir d’aquestes activitats, és imprescindible fer
la reserva amb el cost a càrrec del premiat.

Calaf

@ajcalaf
@turismecalaf

Calaf és un municipi de l’Anoia, comarca històrica de l’Alta Segarra. Conegut pel seu
famòs mercat que s’hi realitza des de l’any 1226, una passejada per la vila us ofereix
conèixer les muralles i portals, les esglésies, el castell i la plaça porxada (declarada
Bé Cultural d’Interès Nacional). A més, des d’aquest 2018 també podeu visitar les
botigues antigues de la plaça Gran: una merceria, un pastisseria, un colmado, una
bodega i una escola tal com eren als inicis del segle XX.

Barris Antics
@barrisantics
Ajuntament que lliura el premi:

(segell i signatura)

………..……., a………de/d’ ……......................2018

D’acord amb la Llei orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
seran incorporades a un dels fitxers del qual és responsable l’ajuntament de la població en el qual està situat l’establiment on heu recollit la
butlleta, amb la finalitat de gestionar un sorteig i entregar els premis. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos a l’ajuntament de la població en el qual està situat l’establiment on heu recollit la butlleta. Acceptant el premi, dono el meu
consentiment per a l’ús de la meva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge) en documentació i mitjans relacionats exclusivament en la campanya comercial Barris Antics.

