Subscriptors | Redacció | Actualitzat el 30/07/2021 a les 10:33

SORTEIG JULIOL: Ja coneixem el
guanyador de la sessió de «wake» o
de donut amb «Wake tu wave»!
Col·labora amb Pallars Digital per només 3? al mes: participaràs mensualment en
una promoció exclusiva per a totes les persones subscrites al diari

Aconsegueix amb Pallars Digital una aventura refrescant a Sant Antoni | Wake tu wave / PD

Ja coneixem el nom del guanyador del sorteig del mes de juliol, consistent en una sessió de 15
minuts de wakeboard o wakesurf a l'embassament de Sant Antoni per a dos persones, o bé
una sessió de 15 minuts de donut, també per a dos persones, gentilesa de Wake tu wave.
El premi s'ha sortejat entre totes les persones subscrites a Pallars Digital i l'afortunat, escollit
mitjançant un sorteig efectuat a través de la plataforma Randorium aquest dimarts al matí, ha estat
Carlos D. (Barcelona). Enhorabona!
Activitats nàutiques a Sant Antoni
Wake tu wave és una nova empresa d'activitats nàutiques ubicada a l'embassament de Sant
Antoni. Situada a la platja del Càmping Gaset i del bar-restaurant Pla de Galliner, ofereixen tot
tipus d'opcions per realitzar activitats a les aigües tranquil·les del pantà, com wakeboard, wakesurf,
piragua, paddle surf, donut o simplement una voltà amb barca a motor pel llac.

https://www.pallarsdigital.cat/noticia/15235/sorteig-juliol-ja-coneixem-guanyador-sessio-wake-donut-amb-wake-tu-wave
Pagina 1 de 2

'Wake tu wave' està situat a la platja del Càmping Gaset. Foto: Wake tu wave

Per només 3 euros al mes!
Aquest sorteig forma part de la campanya de subscriptors de Pallars Digital. Hi han participat
un total de 86 persones, les que actualment formen part de la comunitat de Pallars Digital. A la
resta, us animem a fer-vos subscriptors! 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. Et portarà menys de cinc minuts!
Proper sorteig: setembre
El proper sorteig tindrà lloc el mes de setembre, 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 dia 20 de setembre. Molta sort!
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