
   

START-DMC TOURISM 2017 

 

Les propostes triades en l’edició 2017 van ser les següents: 

Blue Compass. Serveis turístics d’oci fonamentats en una experiència integral l’eix principal de 
la qual resideix en el patrimoni natural, cultural i gastronòmic de Catalunya pensats 
especialmente pels amants del busseig. https://www.bluecompass.barcelona 

Winestyle Travel. Disseny i organització de viatges i experiències enogastronòmiques amb la 
voluntat de contribuir a la sostenibilitat i al desenvolupament local. www.winestyletravel.com 

Némesis. Divulgació del patrimoni històric de Tarragona mitjançant la realització d’activitats de 
lleure que tenen com a eix vertebrador el Patrimoni Mundial UNESCO de la Tàrraco romana, 
potenciant el turisme de negocis (incentiu i teambuilding) amb propostes experiencials i 
properes al re-enactment. www.nemesisarch.com 

Fil Mediterranean Travel Designers. Agència de viatges receptiva & DMC amb serveis de 
disseny i gestió de programes i vivències per reunions i viatges de vacances amb valor afegit a 
les comarques de Girona. www.filtraveldesigners.com 

The Real Thing. Agència receptiva de viatges i experiències culturals a Espanya i Portugal, 
dissenyades a mida tant per a clients particulars com a corporatius. www.therealthing.es 

Cava Emotions SL. Tours privats a cellers del Penedès i Priorat i esdeveniments corporatius al 
camp (incentius, offsite meetings i outdoor training) amb activitats vinculades a l’entorn rural i 
la natura. www.cavaemotions.com 

Amfivia Outdoor Events Management SL. Empresa de les Terres de l’Ebre, compromesa amb 
el desenvolupament sostenible del territori a través de la potenciació de l’Antiga Estació de 
Benifallet, la reconversió de la línia de ferrocarril en Via Verda i amb la creació d’experiències 
corporatives, utilitzant la natura com a recurs inspirador i 
diferenciador. www.estaciodebenifallet.com 

Pedratour SL. Agència de viatges, amb seu a l’Alt Berguedà, que ofereix paquets combinats 
que inclouen allotjament, activitats, restauració, transport...amb experiències d’aventura, 
natura i cultura fetes a mida. www.pedratour.com 

Vies Braves Swimming SL. Disseny, senyalització, promoció i dinamització d’itineraris marins 
pensats en clau sostenible i responsable. www.viesbraves.com 

Oxineu, guies de muntanya SL. Companyia de guies de muntanya i escola d’esquí, constituïda 
com a agència de viatges receptiva a la Vall de Ribes, especialitzats en turisme actiu i amb la 
voluntat de donar a conèixer aquesta part del territori. www.oxineu.com 

Living Experiences SL. Serveis turístics amb experiències d’un dia en forma de tours reduïts i 
esdeveniments pensats tant per a grans col·lectius com per agrups exclusius. www.livingit.cat 
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Cap a mar. Creació d'un centre turístico-pesquer al moll de pescadors de Barcelona per oferir 
productes turístics experiencials amb l’objectiu de divulgar i revaloritzar del patrimoni pesquer 
i mariner, així com activitats relacionades amb el món de la pesca. www.capamarbcn.com 

http://www.capamarbcn.com/

