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SORTEIG FEBRER: Ja tenim el nom
de la guanyadora del sopar per a
dos persones a Lo Quiosc!
Col·labora amb Pallars Digital per només 3? al mes: participaràs mensualment en
una promoció exclusiva per a totes les persones subscrites al diari

El sopar a Lo Quiosc ha estat sortejat entre tots els nostres subscriptors | Lo Quiosc / PD

Ja coneixem el nom de la guanyadora del sorteig del mes de febrer
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/14360/sorteig-febrer-sopar-dos-personesquiosc) . El premi, que s'ha sortejat entre totes les persones subscrites a Pallars Digital, consisteix
en un sopar per a dos persones a l'espai natural musical Lo Quiosc de Talarn. L'afortunada,
escollida mitjançant un sorteig efectuat a través de la plataforma Randorium aquest dilluns a la
tarda, ha estat Mar V. (Mataró). Enhorabona!
Un espai privilegiat
Situat al quilòmetre 90 de la carretera C-13, al terme municipal de Talarn, Lo Quiosc és un bar
musical privilegiat amb unes espectaculars vistes sobre l'embassament de Sant Antoni i on
destaca el seu entorn natural. Ofereix una cuina saludable, amb productes ecològics i de
proximitat, així com una àmplia varietat de begudes, concerts en viu i molta passió per la música.
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Lo Quiosc, un indret privilegiat al Pallars, ara també a l'hivern. Foto: Lo Quiosc

Per només 3 euros al mes!
Aquest sorteig forma part de la campanya de subscriptors de Pallars Digital
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5043/pallars/digital/inicia/campanya/socis/amb/a
vantatges/exclusius) . Hi han participat un total de 77 persones, les que actualment formen part
de la comunitat de Pallars Digital. A la resta, us animem a fer-vos subscriptors
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/seccio/festesoci) ! Per només 3 euros al mes (36
euros/any) participareu cada mes en un sorteig exclusiu.
Col·laborar amb el diari és molt fàcil. Només cal entrar en aquest enllaç i omplir el formulari
d'inscripció https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/seccio/festesoci)
(
. Et portarà menys de cinc
minuts!
[noticiadiari]68/6462[/noticiadiari]
Proper sorteig: març
El proper sorteig tindrà lloc el mes de març, com sempre, a finals de mes. A principis del mateix
mes en desvetllarem el contingut. Hi participaran, com de costum, tots els lectors que ja estan
subscrits al diari i aquells que es donin d'alta abans del proper dia 20. Molta sort!
[nointext]
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