
I WANNA BE 
VILAFRANQUÍ!
ELS VILAFRANQUINS VOLEN COMPARTIR AMB TU  

LA NOSTRA CIUTAT, ENS ACOMPANYES? 

OFICINA DE TURISME:

Hermenegild Clascar, 2

08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 818 12 54, turisme@vilafranca.org

fb.com/turismevilafranca

@vilafrancatur
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www.turismevilafranca.com

QUÈ ÉS 
AMFITRIONS DE 
VILAFRANCA?

Vinyes, bodegues, 
gastronomia i castells 
són alguns dels principals 
atractius que porten als 
visitants a conèixer la ciutat. 
Però voleu saber quin és el 
secret més ben guardat de 
Vilafranca? La seva gent! Els 
vilafranquins i vilafranquines 
som un poble dinàmic, 
alegre i obert, que ara us 
acompanya per conèixer 
de primera mà aquelles 
singularitats que marquen la 
seva personalitat. 

Els amfitrions no som guies 
professionals, sinó ciutadans 
enamorats de la  nostra ciutat 
i del tracte amb la gent. Ens 
voleu conèixer? Us animem 
a formar part d’aquesta 
experiència d’intercanvi 
cultural amb un veí o veïna 
de la ciutat, i compartir amb 
vosaltres anècdotes, vivències 
i la nostra visió, particular i 
única, de Vilafranca!

Tot plegat, perquè passeu 
una estona autèntica i 
inoblidable, que farà que no 
deixeu de pensar... I wanna 
be Vilafranquí! 



QUI SOM ELS 
AMFITRIONS?

Els Amfitrions de Vilafranca som 
gent diversa en edats i interessos, 
però que compartim l’estima  
per la ciutat i les ganes  
d’ensenyar-la al món.  
Conèixer-nos tot formant part 
de la nostra quotidianitat, amb 
experiències tant riques i  
diverses com...

Feu un passeig entre vinyes tot 
parlant o prenent una copa de 
vins per aprendre del seu món

Visiteu el mercat i intercanvieu 
receptes per posar en pràctica 
de tornada a casa. 

Heu vist mai un assaig de 
castells? Descobriu com 
es construeixen les torres 
humanes.

Descobreix la història viva a 
través del patrimoni

Veniu amb els nens? Passeu una 
tarda al parc amb més canalla!

Passeja, admira, descobreix 
i sobretot, pregunta! El teu 
amfitrió estarà encantat de 
donar-te les respostes.

Explica’ns els teus interessos 
i et posarem en contacte amb 
l’amfitrió més adient per tu!

COM CONTACTAR AMB EL MEU 
AMFITRIÓ?
Si ja tens clar que les millores experiències es viuen 
acompanyat i vols conèixer el teu amfitrió, només cal que  
facis el següent:

1- Contacta amb l’Oficina de Turisme. Pots fer-ho per 
telèfon, correu electrònic o entrant al web oficial.

2- Omple el formulari, on et preguntarem quins són els teus 
gustos i interessos. Això ens permetrà trobar l’amfitrió 
que millor s’adapti a tu. 

3- Explica’ns quin dia vols visitar Vilafranca.

4- Et respondrem tan aviat com sigui possible, informant 
de qui serà el teu Amfitrió i d’una hora i punt de trobada.

5- … i gaudeix de l’experiència 


