


La guia regal Fent País conté un recull d’experiències de 

petit format per descobrir Catalunya des de l’auten-

ticitat, el respecte i l’estima. Entre d’altres, pots bescan-

viar el teu xec regal per una nit en una casa rural, un àpat 

a un restaurant de la xarxa Slow Food Km0, una visita amb 

degustació a un celler amb història, una ruta cultural, un 

lot de productes de la terra, una subscripció a una revista 

en català i molt més... Tria, reserva i gaudeix!

Fent País Cooperativa és molt més que aquest regal que 

tens entre mans, si vols saber-ne més, consulta la pàgina 

web www.fentpais.cat i descobriràs que aquest, és un pro-

jecte col·lectiu amb la voluntat de teixir una xarxa d’empre-

ses, entitats i persones que vetllin per un turisme respon-

sable i de proximitat.

www.fentpais.cat



guia regal verda

180 EXPERIÈNCIES

AVENTURA

ENOTURISME

CULTURA

GASTRONOMIA

NATURA

PRODUCTES

BENESTAR

LECTURES

ALLOTJAMENT21 x

17 x

20 x

13 x

24 x

14 x

29 x

17 x

10 x



guia regal BLAVA

183 EXPERIÈNCIES

AVENTURA

ENOTURISME

CULTURA

GASTRONOMIA

NATURA

PRODUCTES

BENESTAR

LECTURES

ALLOTJAMENT57 x

17 x

6 x

5 x

25 x

9 x

21 x

14 x

10 x



guia regal TARONJA

143 EXPERIÈNCIES

ALLOTJAMENT

53 x

AVENTURA

12 x

GASTRONOMIA

15 x

BENESTAR

15 x

NATURA

9 x



guia regal VERMELLA

94 EXPERIÈNCIES

ALLOTJAMENT

56 x

PRODUCTES

5 x

BENESTAR

7 x

LECTURES

2 x

AVENTURA

6 x



Com utilitzar aquesta guia

Nom de  

l’experiència

Número 

de pàgina i 

temàtica

Fotografia de l’activitat o establiment

Què inclou el xec regal

Introducció

Dades de 

contacte



Com utilitzar el teu xec regal?

TRIA una experiència
Consulta la guia o el web fentpais.cat (incorporem 

propostes noves cada mes) i escull l’experiència que 

més t’agradi!

RESERVA directament
Contacta amb l’empresa indicant el número d’iden-

tificació i de reserva del teu xec regal. 

GAUDEIX-NE!
Entrega el xec regal el dia que gaudeixis de 

l’experiència. (troba’l a l’última pàgina d’aquesta guia)

COMPARTEIX
Penja una fotografia gaudint del regal a les xarxes 

amb el hashtag #experiènciafentpaís i menciona’ns 

amb @fentpaiscat. Podràs guanyar premis cada mes!
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