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Lleida, 20 de febrer de 2014

nota de premsa

TUROPERADORS PORTUGUESOS RECORREN DURANT TRES DIES EL PIRINEU DE
LLEIDA AMB OFERTA D’ESQUÍ

A

mb l’objectiu de promocionar l’oferta de neu i les
activitats complementàries a l’esquí del Pirineu
de Lleida al mercat portuguès, com també el
patrimoni cultural i la gastronomia, avui un grup de 7 turoperadors i una periodista procedents de Portugal han
iniciat una visita de tres dies de durada a la Vall de Boí,
a la Val d’Aran, al Pallars Sobirà i a l’Alt Urgell.
Aquest viatge de familiarització adreçat a turoperadors especialitzats en el producte de neu del mercat
portuguès està coordinat pel programa Pirineus en
col·laboració amb l’Oficina Espanyola de Turisme a
Portugal, l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat
de Turisme de la Diputació de Lleida i les respectives
oficines de turisme dels territoris que visitaran.
El mercat turístic portugués té un gran interès per al
sector turístic de les comarques de Lleida i de manera particular per al turisme d’hivern atès que més de
6.000 portuguesos visiten anualment les comarques
del Pirineu i les Terres de Lleida, una xifra que repre-

senta un 4% del turisme estranger que reben anualment les comarques lleidatanes.
Els turoperadors portuguesos arribaran aquesta tarda
a la Vall de Boí, on tenen prevista la visita al conjunt
romànic, Patrimoni de la Humanitat, i a darrera hora de
la tarda visitaran les instal·lacions de wellness a l’Spa
Augusta de l’estació d’esquí de Boí Taüll Resort. Demà
divendres es desplaçaran fins a la Val d’Aran, on pel
matí practicaran l’esquí a l’estació de Baqueira Beret i
per la tarda visitaran el casc antic de Vielha i degustaran la cuina aranesa.
Dissabte al matí visitaran l’estació d’Espot Esquí,
al Pallars Sobirà, on tindran ocasió d’anar al complex hivernal i fer una petita excursió amb raquetes de neu per la zona perifèrica del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El dissabte
al migdia visitaran la Seu d’Urgell, on tenen previst
dinar, i a la tarda prosseguiran el viatge en direcció
al Pirineu de Girona.

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

