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Un grup de 8 periodistes i turoperadors de Rús-
sia visitaran aquesta tarda el Parc Temàtic de 
l’Oli de les Borges Blanques i demà dimarts 

faran una excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici i posteriorment visitaran el 
municipi de Sort, al Pallars Sobirà, en el marc d’un 
viatge per diferents indrets turístics de Catalunya.
Aquest viatge de familiarització és organitzat per 
l’Agència Catalana de Turisme, per mitjà del seu Cen-
tre de Promoció Turística a Moscou, en col·laboració 
amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
i els consells comarcals de les Garrigues i el Pallars 
Sobirà pel que fa a la seva estada a les comarques 
lleidatanes.

La visita al Parc Temàtic de l’Oli de les Borges Blan-
ques és prevista per a aquesta tarda a partir de les 
16,30 hores. Els visitants podran endinsar-se en el 

món de l’oli, la gastronomia i l’economia d’una co-
marca que disposa d’un oli d’oliva de renom mundial. 
Després de la visita reprendran el viatge en direcció 
al Pallars Sobirà, on demà a les 10,30 hores tenen 
prevista la visita al Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici. Hi accediran amb un vehicle 
4x4 i posteriorment tindran l’oportunitat de fer una 
excursió amb raquetes de neu.

El grup és format per 4 periodistes que pertanyen 
a diferents mitjans de comunicació de gran difusió 
de Rússia i 4 turoperadors de diferents agències de 
viatges. La finalitat d’aquesta visita organitzada per 
l’Agència Catalana de Turisme és mostrar als pe-
riodistes i turoperadors russos diferents propostes 
d’escapades i activitats per fer al conjunt de Cata-
lunya.

Un grup de turoperadors i periodistes 
russos visiten el Parc temàtic de l’oli de 
les Borges Blanques i el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El viatge, organitzat per l’Agència Catalana de Turisme, compta amb la col·laboració de la Diputació 
de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme
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