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La Cambra de Comerç de Tortosa col·labora amb la campanya 
L’ESTALVIATGE descomptes de fins a 150 euros en turisme de proximitat 

_______________________________________ 

 
La Cambra de Comerç de Tortosa col·labora amb la campanya impulsada per l'Agència Catalana de Turisme: L’ESTALVIATGE 
que té com objectiu promoure les escapades turístiques a Catalunya. Consisteix en un sistema de descomptes per al públic 
que estimulin el consum. 

 

 
 

Aquest mes de març comença la campanya Estalviatge, que promou el turisme de proximitat a Catalunya amb 
descomptes del 50% i fins a 150 euros. Per accedir a la promoció cal registrar-se a la web de la campanya i portar el bo, 
físicament, a una agència de viatges. D’aquesta manera Departament d’Empresa i Treball preveu incentivar el turisme de 
proximitat abans i després de Setmana Santa. 

  notadepremsa 
               1 de març de 2022    
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Els viatges es podran començar a gaudir a partir de l’1 de març i s’allargaran durant el mes d’abril (excepte Setmana 
Santa del 9 al 18 d’abril), i fins a esgotar els 1,5 milions d’euros de pressupost. 

Instruccions per gaudir d’aquests descomptes: 

 Inscriure’s telemàticament per mitjà de la plataforma estalviatge.cat. 

 Un cop realitzada la inscripció i obtingut el codi promocional, cal formalitzar una reserva en una agència 
de viatges adherida a la campanya en el termini màxim de cinc dies naturals. 

 

L’Estalviatge és una manera de promocionar el turisme interior i, a la vegada, donar un cop de mà a les agències de 
viatges, molt castigades per la pandèmia. És la primera vegada que Turisme de la Generalitat promou bons turístics per 
incentivar que la ciutadania  de Catalunya viatgi pel seu territori. 

 
 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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