Resum global

Patrimoni cultural - Platja innovadora - Vinya en família

El perfil de família
En conjunt el perfil de la família que visita la Costa
Daurada i les Terres de l´Ebre es correspon al
perfil de la família tradicional catalana, i en menor
mesura a famílies franceses i/o angleses de perfil
similar. Una família urbanita que va en busca de
desconnexió, tranquil·litat i descans.
L’estructura familiar es correspon també al model
més tradicional: pare, mare i dos o tres fills d´edats
compreses entre els 0 i els 14 anys majoritàriament.
Les seves principals necessitats coincideixen quasi
plenament pels 3 grups:
>> Seguretat
>> Facilitat d´accés
>> Proximitat / Desplaçaments curts.
>> Horaris de serveis de restauració i activitats
amplis i apropiats pels nens.
>> Oferta d´activitats diversificada per tota la família
(grans, pares, adolescents, nens i nadons).
>> Oferta gastronòmica variada i saludable tant per
nens com per adults.
>> Espais pensats i dissenyats per a nens.

Valoren la qualitat de l´experiència en relació
a tres factors: el bon tracte, fàcil accés a la
informació i una bona relació qualitat/preu.
Busquen gaudir d´uns dies de qualitat en família
compartint activitats, diversió i experiències, que
construeixin records memorables!

Oportunitats detectades durant la jornada
Activitats en família

Equipaments

>> Ampliar l’oferta d´activitats, fent-la més
específica per grups d´edat.

>> Millorar la insonorització dels establiments
pensant en els diferents membres (àrees de
joc, lectura, música, etc).

>> Cobrir totes les franges horàries.
>> Pensar en activitats específiques pels dies de
mal temps.

>> Oferir packs per nadons (biberons, bolquers,
canviadors, etc) per alleugerir la càrrega del
viatge.

Informació i reserves

>> Rebaixar el nivell de soroll (millorar
insonorització establiments i la gestió de
serveis municipals en hores nocturnes).

>> Fer xarxa entre els municipis, cooperant en la
difusió de tota la informació.
>> Utilitzar els llocs d´allotjament com punts
d´informació i reserva.
Servei de restauració
>> Adaptar els horaris a las necessitats dels nens.
>> Ampliar i diversificar l’oferta gastronòmica pels
nens.
>> Donar resposta a necessitats específiques
(intoleràncies, vegetarians, etc).

Preus
>> Dissenyar packs per famílies que incloguin
l´allotjament, desplaçaments, activitats i/o
experiències.

Moltes gràcies!

