Vila-real.com: el portal de Vila-real (Villarreal) en Internet

La Ruta de la Tapa reuneix els restauradores locals per a començar a preparar
l'onzena edició
miércoles, 01 de febrero de 2017

El regidor de Turisme, Emilio M. Obiol, ha reunit aquesta setmana els restauradores de Vila-real, amb l'objectiu de
començar a dissenyar la pròxima edició de la Ruta de la Tapa. La cita celebrarà enguany l'onzena edició, consolidada com a
esdeveniment de referència en el sector gastronòmic local i provincial, que la va reconéixer en 2016 amb el premi
Davantal de Sabores Castellón.
"La participació dels locals i restaurants de la ciutat en el disseny de la ruta és una de les claus del seu èxit; aquesta
primera reunió s'emmarca de nou en aquesta voluntat de comptar amb tots per a seguir impulsant un esdeveniment
gastronòmic que, any rere any, es renova i creix, amb propostes més innovadores, un major volum de negoci per als
restaurant i més persones que visiten la nostra ciutat per a conéixer el nostres atractius i gaudir la qualitat de
l'hostaleria local", assenyala Obiol.

El regidor de Turisme, Emilio M. Obiol, ha reunit aquesta setmana els restauradores de Vila-real, amb l'objectiu de
començar a dissenyar la pròxima edició de la Ruta de la Tapa. La cita celebrarà enguany l'onzena edició, consolidada com a
esdeveniment de referència en el sector gastronòmic local i provincial, que la va reconéixer en 2016 amb el premi
Davantal de Sabores Castellón.
"La participació dels locals i restaurants de la ciutat en el disseny de la ruta és una de les claus del seu èxit; aquesta
primera reunió s'emmarca de nou en aquesta voluntat de comptar amb tots per a seguir impulsant un esdeveniment
gastronòmic que, any rere any, es renova i creix, amb propostes més innovadores, un major volum de negoci per als
restaurant i més persones que visiten la nostra ciutat per a conéixer el nostres atractius i gaudir la qualitat de
l'hostaleria local", assenyala Obiol.
Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=40521&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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