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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promocionarà durant aquest cap 
de setmana l’oferta de natura i de turisme actiu 

del Pirineu i les Terres de Lleida a la Fiets en Wande-
lbeurs d’Amsterdam, considerada la mostra de turis-
me actiu més important dels Països Baixos. La par-
ticipació del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida es farà amb un taulell amb la marca “Pirineus” 
i amb un segon taulell compartit amb l’Associació de 
Senderisme del Pirineu i les Terres de Lleida, dins 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme.

La Diputació de Lleida continua mantenint un any 
més una presència destacada als Països Baixos amb 
l’objectiu de promocionar tota l’oferta turística de Llei-
da i de manera específica la relacionada amb el turis-
me actiu i el turisme de natura com a productes més 
sol·licitats. La Fiets en Wandelbeurs, especialitzada 
en ciclisme i senderisme, se celebra aquest cap de 
setmana a Amsterdam, la capital dels Països Baixos.
El periodista holandès Raymond Koome, que ha via-
tjat diverses vegades a les comarques de Lleida en 

presstrips organitzats pel Patronat de Turisme, farà 
una presentació de l’oferta turística de les comarques 
de Lleida en un acte que tindrà lloc demà dissabte 
dins de l’espai de presentació del saló firal.

Els visitants procedents dels Països Baixos repre-
senten el tercer mercat emissor de turisme estranger  
que visita anualment les comarques lleidatanes.

Amb la participació aquest cap de setmana a la Fiets 
en Wandelbeurs d’Amsterdam i al saló Fitur de Ma-
drid que es clourà diumenge, el Patronat de Turisme 
ha engegat el mes de gener el seu pla anual de pro-
moció de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de 
Lleida a les fires més importants tant en l’àmbit es-
tatal com internacional. Així, el gener i el febrer serà 
present als salons de Fitur de Madrid, Fiets en Wal-
delbeurs d’Amsterdam (Holanda), IMTM de Tel-Aviv 
(Israel) i Navartur de Pamplona; a l’abril, a la B-Travel 
de Barcelona; el setembre, a Tour Natur de Düssel-
dorf (Alemanya), i a la tardor, a la Fira de Mostres de 
Girona.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PROMOCIONA 
AQUEST CAP DE SETMANA L’OFERTA DE 
NATURA I TURISME ACTIU DEL PIRINEU 
I LES TERRES DE LLEIDA A LA FIETS EN 
WANDELBEURS D’AMSTERDAM


