Adhesió al Club Vies Braves Membership
Benvolguts / des,
Gràcies

per

el

vostre

interès

en

el

projecte

Vies Braves®,

la

primera

organització de les comarques de Girona en obtenir el prestigiós segell
Biosphere de turisme responsable.
Vies Braves® és una iniciativa pionera al món que permet promocionar el
territori i gaudir explorant el litoral des del mar de forma segura a través
d’una xarxa d’itineraris marins paral·lels als camins de ronda de les comarques
de Girona i Barcelona.
A la Costa Brava hi ha 14 Vies Braves® habilitades aquest estiu que pertanyen
als municipis de Portbou, Colera, Llançà, El Port de la Selva, Cadaqués, Pals,
Palafrugell, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa i Lloret de Mar. A
Costa Barcelona n’hi haurà 9 més entre les Vies de La Baells, Santa Susanna,
Calella, Sitges i Barcelona ciutat. En total més de 24 quilòmetres de carrils
marins, amb longituds d’entre 0,3 i 2 Km, d'accés públic i gratuït per a nedadors i
aficionats a l’snorkelling.
En cadascuna de les poblacions on està present, Vies Braves® organitza
trobades per nedar en grup i sessions d’immersió lleugera (snorkelling)
gratuïtes i adreçades a tots els públics, amb l'objectiu d’apropar la gent al
mar de forma segura i beneficiosa, fomentant les actituds respectuoses amb
l'entorn natural.

La majoria de les Vies Braves® estan abalisades de maig a octubre i disposen
de panells informatius on es detalla el nom, el mapa topogràfic i les característiques
de la via (longitud, amplada, durada, nivell de dificultat...), a més d'indicacions
sobre la biodiversitat i les característiques del fons marí. El panell incorpora també
recomanacions d'ús i seguretat.

Vies Braves® promou el turisme responsable i sostenible

L'Institut de Turisme Responsable, entitat associada a la UNESCO i a l'Organització
Mundial del Turisme (OMT), ha atorgat aquest 2017 al projecte Vies Braves® la
Certificació

Biosphere

Responsible

Tourism

que

l’acredita

com

a

experiència sostenible. Es tracta de la primera organització de les comarques de
Girona que obté aquesta certificació internacional i la primera experiència
turística d'arreu del món catalogada com a sostenible.
Per concedir la distinció, l'Institut de Turisme Responsable l'ITR s’ha fixat en
aspectes

com

la

gestió

sostenible

del

projecte,

el

desenvolupament

econòmic i social que suposa, la conservació i millora del patrimoni

cultural, la conservació ambiental, la qualitat i seguretat del mateix i la
implicació del visitant.
Entre els punts forts assenyalats per atorgar aquest certificat a Vies Braves®,
destaquen els instruments usats per a una política de turisme responsable,
com l'amplitud de l'oferta i la interacció directa de l’usuari amb el medi
marí i la conservació mediambiental.
Mes info sobre la certificació Biosphere a:
http://viesbraves.com/vies-braves-obtene-segell-biosphere-turisme-responsable/

Afegiu-vos al Ecosistema Vies Braves!
Vies Braves® és un producte turístic estructurat al territori. És per això que
donem l’oportunitat als establiments turístics dels diferents municipis (hotels,
càmpings,

restaurants,

guinguetes…)

clubs

de

submarinisme,

empreses,

comerços,

d’incorporar-se al ecosistema de Vies Braves

®

bars,

mitjançant

l’obtenció del distintiu “Vies Braves Membership”, amb l’objectiu d’ampliar
l’ecosistema d’empreses turístiques locals que formen part del projecte.
La fórmula de col·laboració entre els establiments turístics i Vies Braves® és el
mitjançant l’adhesió al Club Vies Braves Membership, els membres del qual
paguen una quota anual i obtenen el distintiu una sèrie d'avantatges:
1.Vies Braves prestarà els serveis de promoció consistents en:


Inclusió del logotip del l’establiment al web en l’apartat d’establiments
adherits del web www.viesbraves.com. Inserció d’informació de l’establiment
(3 idiomes)



Comunicació mitjançant xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram...



Participació a presstrips, famtrips i blogtrips

2.Aportació de material informatiu Vies Braves®:
Plafó de vinil de mida 55x55cm. amb rèplica del cartell de la Via Brava del
municipi personalitzats amb el logotip de l’establiment. Plafons incloent
informació de l’itinerari, recomanacions d’ús i seguretat en català, castellà, anglès i
francès.

LOGOTIP
ESTABLIMENT

3. Aportació d’1 Vinil adhesiu amb el distintiu Vies Braves® Membership per
a l’establiment associat.

4. Aportació d’un Display de taula i 250 Diptics/Flyers específics de la Via
Brava incloent el detall de la Via del municipi, el mapa general de les Vies Braves®
i el Calendari de Dinamitzacions gratuïtes. 2 casquets de bany i 1 boia de
seguretat Vies Braves.

5. Aportació d’un Pack Digital Vies Braves® composat per diverses fotografíes
de les activitats (natació, snorkel, swim run, neteges de fons marins,…etc.) i rèplica
del cartell del municipi.

6. Enviament del Calendari de les 12 Dinamitzacions gratuïtes que es
realitzaran durant la temporada d’estiu (juny-setembre) a la via brava del municipi
(ó la més propera en defecte).
Es realitzaran 8 trobades per nedar i 4 sessions d’snokelling de 1,5 hores
obertes i gratuïtes. Els clients de l’establiment, s’hi podran inscriure directament i
de forma gratuïta en l’apartat d’activitats del web:
http://viesbraves.com/activitats-page/trobades-per-nedar/

Totes les sessions seran dirigides per realitzades per monitor/monitors titulats i
formats per Vies Braves®

(grups de 15 persones per monitor incloent

assegurança).

7. Aportació de material tècnic/seguretat a l’establiment associat (opcional)
La finalitat del mateix és que puguin utilizar-lo els clients de l’establiment per a la
realització de l’activitat de forma individual o quant s’inscriguin a le sessions de
dinamització gratuïtes.


5 uds. Boies de Seguretat Vies Braves®



10 uds. Casquets de natació Vies Braves® Costa Brava



5 uds. Sets de Snorkel



5 uds. Bosses de Malla Vies Braves®



5 uds. Ulleres natació Beco mod. Barcelona

8. Descomptes especials en material Vies Braves® als membres del Club
(ulleres, gorros, boies, ...etc.).
9. Descompte del 5% en les inscripcions als esdeveniments Vies Braves®
Non Stop de la temporada 2017.

10. Inclusió de l’establiment en l’oferta de paquets turístics combinats de
natació i Busseig amb Tub (Snorkel), que Vies Braves oferirà a través del seu web i
Agències de Viatge i Tour-operadors internacionals especialitzats
11. Possibilitat de contractar un monitor/Guía de Vies Braves®

per a la

realització de sessions/guiatges privats als clients de l’establiment.
12. Enviament d’Informació regular dels esdeveniments que Vies Braves realitzi
via newsletter

Les aportacions de l’Establiment per aquesta col·laboració seran:


Incorporar la informació de Vies Braves® en l’apartat d’activitats del
web i xarxes socials de l’establiment.



Inserció dels Logotips de Vies Braves® al web l’establiment, amb link al
corresponent web.



Informar als clients de que es podran registrar al web de Vies Braves®
per

a

rebre

informació

periòdica

sobre

les

diverses

activitats

i

esdeveniments.


Promocionar i anunciar les sessions de dinamització al clients de
l’establiment.



Compartir els continguts digitals (xarxes socials) amb els clients, per tal
de que s’assabentin de les novetats de les Vies Braves durant tota la
temporada



Aportació d’un val regal en temporada baixa per a realitzar un sorteig a
les xarxes socials de Vies Braves® promocionant l’establiment.



Pagament de la quota anual de € 150.- + IVA (€ 181,50.-) mitjançant
transferència:
Pagament de € 150.- + IVA (a la signatura del conveni)



Fomentar les activitats saludables de forma segura i promoure les
actituds respectuoses vers l’entorn natural i el fons marí

Si us decidiu formar part del ecosistema de Vies Braves® i aconseguir el
distintiu “Vies Braves Membership”s caldrà omplir el següent formulari del nostre
web
http://viesbraves.com/serveis-que-ofereix-vies-braves/establiment-turistic/

A la recepció del formulari:
1. T’enviarem
Membership”

un

arxiu

que

per

s’haurà

complimentar
d’omplir

i

les

dades

retornar

a

del

“Vies

Braves

info@viesbraves.com

adjuntant la informació i fotografies de l’establiment requerides.
2. Realitzar el Pagament de la quota €150.- +IVA
Gràcies per voler col·laborar en el projecte Vies Braves i la seva difusió.

