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La principal publicació gastronòmica
d’Austràlia s’interessa per les propostes
turístiques i culinàries de Catalunya

 La Costa Brava, la Garrotxa i Barcelona centren el programa
de visites que seguiran els periodistes de la revista
Australian Gourmet Traveller.

Dijous, 23 de juliol de 2009— A partir de demà i fins el proper dilluns, la revista
australiana Gourmet Traveller comprovarà de primera mà, i a través de diverses
activitats, la qualitat i la diversitat de l’oferta gastronòmica i turística catalana.

En el seu primer dia a Catalunya, periodista i fotògraf recorreran la Costa Brava on
tindran l’oportunitat de visitar, de la mà del col·lectiu Cuina de l’Empordanet, l’Aula
Gastronòmica de l’Empordà. També està previst que els professionals australians
puguin veure l’elaboració artesanal de melmelada a Sant Pere Pescador i que
assisteixin a una xerrada i degustació de productes de la Cuina Volcànica, a Olot.

Els periodistes passaran l’últim dia a Barcelona on coneixeran el popular Mercat
de Santa Caterina i seguiran la ruta Gourmet Walking Tour, que inclou un passeig
guiat pel casc antic de la ciutat i la visita a alguns dels seus establiments més
emblemàtics.

A banda d’aquestes activitats gastronòmiques, també s’aprofitarà el viatge perquè
el grup visiti altres indrets com ara les ciutats de Girona, Figueres, el poble de
Besalú i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquest recorregut
permetrà als visitants descobrir, no només els productes i la cuina catalana, sinó
també la diversitat de Catalunya pel que fa a territoris i paisatges.

Australian Gourmet Traveller és la publicació especialitzada en gastronomia i
turisme més important d’Austràlia. La revista és mensual, té un tiratge de més de
80.000 exemplars i compta amb més de 300.000 lectors, majoritàriament dones
d’entre 35 i 50 anys.

Turisme de Catalunya ha organitzat aquest viatge de premsa juntament amb
Turespaña, i ha comptat amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, Turisme de Barcelona i Turisme Garrotxa.


