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Catalunya participa per primer cop al
festival de jazz de Sant Sebastià, on
promocionarà l’oferta turística cultural i
gastronòmica

 Turisme de Catalunya, juntament amb el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona i l’Espai Catalunya Topalekua,
hi seran presents amb una carpa a les terrasses del Kursaal,
un dels escenaris del festival.

 En el marc d’aquest esdeveniment, es durà a terme una
presentació professional de Catalunya davant agents de
viatge, turoperadors i premsa del País Basc.

Dimarts, 21 de juliol de 2009.- Catalunya serà present per primera vegada al
festival Heineken Jazzaldia de Sant Sebastià, que tindrà lloc del 22 al 26 de juliol.
Durant aquest esdeveniment, Turisme de Catalunya promocionarà l’oferta cultural
i gastronòmica catalana, conjuntament amb el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona i l’Espai Catalunya Topalekua (Comunitat Catalana al País Basc).

L’oferta catalana es concentrarà en l’Espai Catalunya-Costa Brava, una carpa de
50 m2 ubicada a les terrasses del palau de congressos Kursaal, on es difondrà
informació turística sobre Catalunya, especialment, sobre el Centenari de la Costa
Brava i l’oferta de festivals de música que tenen lloc al territori català durant l’estiu.

El proper divendres 24 de juliol, es durà a terme la presentació professional “Costa
Brava: 100 anys de Turisme Cultural a Catalunya” davant d’agències de viatge,
turoperadors i premsa basca.

D’altra banda, l’Espai Catalunya Topalekua tindrà també una carpa on oferirà
degustacions de productes típics catalans com ara pa amb tomàquet, arròs de
Pals, anxoves de l’Escala, embotits i formatges, i vins i caves de la D.O.
Catalunya, entre d’altres.

En aquesta 44ena edició del Festival Heineken Jazzaldia de Sant Sebastià,
actuaran també quatre grups catalans: Els Cremats (24 juliol), Andreu Martínez
Project (24 juliol), Albert Fibla (25 juliol), i Miyagui (25 juliol).


