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Lleida, 8 de Juny de 2014

nota de premsa

UNA TRENTENA D’EMPRESES TURÍSTIQUES DE LLEIDA PARTICIPARAN DIMARTS
AL WORKSHOP PIRINEUS 2014 QUE SE
CELEBRARÀ AL PALLARS JUSSÀ

L

a comarca del Pallars Jussà acollirà el pròxim
dimarts 10 de juny, a l’Hotel Terradets de Cellers, una nova edició del Workshop Pirineus,
una jornada comercial en què participaran una vintena d’operadors turístics especialitzats en senderisme i turisme actiu del Benelux, Alemanya, Israel,
Portugal i també de la resta de l’Estat espanyol i
una seixantena d’empreses i entitats catalanes amb
oferta turística vinculada als Pirineus. La Diputació
de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, i més
de trenta empresaris turístics de les comarques del
Pirineu de Lleida participaran a la jornada.
Aquesta macrojornada comercial, que anualment se
celebra en una comarca diferent dels Pirineus catalans, és organitzada per la marca turística “Pirineus”,
a la qual pertany la Diputació de Lleida mitjançant el
Patronat de Turisme.
Durant tota la jornada del dimarts, els empresaris turístics dels Pirineus catalans tindran l’oportunitat de
mantenir reunions de treball amb els agents turístics
invitats, que poden facilitar la comercialització al seu
país dels diferents productes turístics pirinencs.
Al marge de la celebració del workshop el pròxim
dimarts, durant tota la setmana vinent els turoperadors recorreran diferents indrets del Pirineu de Llei-

da amb la finalitat de familiaritzar-se amb l’oferta
turística del Pirineu i conèixer millor els seus recursos turístics.
Per al dilluns, dia 10, a la tarda s’ha programat una
visita a la zona del Pallars Jussà, on faran una excursió guiada pel congost de Mont-rebei i al castell de
Mur, des d’on podran gaudir del paisatge que domina la conca de Tremp i l’embassament de Terradets.
El dimarts al vespre, després del workshop, podran
seguir una sessió d’observació del cel del Montsec
i rebre informació sobre la certificació del Montsec
com a destinació turística i Reserva Starlight a cura
de l’empresa Celístia. Després del Workshop Pirineus els turoperadors continuaran la seva estada a
les comarques del Pirineu de Lleida amb visites a
diferents indrets com ara la Vall Fosca, l’Epicentre
de Tremp, el romànic de la Vall de Boí i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, entre
d’altres recursos turístics del Pirineu lleidatà.
El Workshop Pirineus és promogut pels socis que
impulsen el Pla de Promoció dels Pirineus: l’Agència
Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme Costa
Brava-Girona, el Conselh Generau d’Aran, la Diputació de Barcelona, l’IDAPA i el Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida
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