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Pel que fa a les comarques de Lleida, els dos 
periodistes holandesos recorreran a partir 
d’aquesta tarda i fins dilluns, 21 de setembre, di-

ferents indrets de les comarques de la Noguera, l’Alta 
Ribagorça i el Pallars Jussà. Aquest vespre visitaran el 
Centre d’Observació de l’Univers del Montsec. Demà 
dissabte al matí recorreran el congost de Mont-rebei 
per la part del Pallars Jussà i a la tarda faran una ac-
tivitat de barrancs a la Vall Fosca. Diumenge es des-
plaçaran a la comarca de l’Alta Ribagorça, on visitaran 
fins dilluns el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici i el conjunt d’esglésies romàniques de la 
Vall de Boí, Patrimoni de la Humanitat. 

En aquest número especial també inclouran informa-
ció relacionada amb diferents propostes de senderis-
me i natura de les comarques lleidatanes i les Des-
tinacions de Turisme Familiar de la Vall de Boí, a la 
comarca de l’Alta Ribagorça i de les Valls d’Àneu, a 

comarca del Pallars Sobirà, amb motiu d’un altre viat-
ge que els redactors d’aquesta revista van dur a terme 
recentment, així com també de l’oferta turística de la 
Val d’Aran.

El grup MARUBA publica diverses revistes especia-
litzades en turisme actiu, totes de gran qualitat i de 
referència dins del mercat holandès i neerlandòfon de 
Bèlgica (regió de Flandes). 

Amb aquesta acció, el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida vol reforçar les seves actuacions en el 
mercat internacional amb la finalitat d’incrementar el 
nombre de turistes dels països del Benelux que anual-
ment visiten les contrades de Lleida i que actualment 
representa un 9 % de la xifra total dels turistes es-
trangers que s’allotgen en els establiments de turisme 
reglat de les comarques lleidatanes, segons l’INE.

La Diputació promou l’oferta turística de 
Lleida a la premsa dels països del Benelux

Dos periodistes recorreran a partir d’avui i fins dilluns diverses comarques lleidatanes per elaborar un 
reportatge sobre les activitats de turisme actiu, natura i cultura en un viatge organitzat per l’Agència 
Catalana de Turisme en col·laboració amb el Patronat de Turisme 

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, promociona l’oferta turística de les 
comarques lleidatanes al mercat del Benelux per mitjà d’una acció de comunicació amb el grup 
de premsa holandès MARUBA, especialitzat en activitats outdoor, senderisme/trekking i ciclo-
turisme. Dos periodistes d’aquest grup de comunicació participen en un Press Trip organitzat 

per l’Agencia Catalana de Turisme en col.laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida amb la finalitat d’elaborar un suplement especial amb el títol “Catalonia Special” que 
es distribuirà amb les revistes “Bike&Trekking” i “Hike&Trekking” del grup, amb més de 65.000 

exemplars de tirada.


