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Avui dimarts i dijous, 9 de juny, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida serà pre-
sent als workshops de Ciclisme en carrete-

ra i Turisme per a tothom, tots dos organitzats per 
l’Agència Catalana de Turisme. Ho farà per mitjà del 
segell de qualitat per a allotjaments especialitzats 
per a senderistes i cicloturistes “Benvinguts”.

En aquestes dues trobades es presenten les propos-
tes de descoberta del territori que els membres del 
segell “Benvinguts” organitzen amb la col·laboració 
de les agències de viatges locals. Aquests dos work-
shops tenen com a objectiu establir relacions comer-
cials amb operadors internacionals especialitzats en 
cicloturisme i turisme accessible.

En el workshop de ciclisme, que té lloc avui a Girona, 
s’hi presenta un conjunt de vacances adreçades als 
ciclistes de carretera, als amants de la BTT i també 
als cicloturistes que viatgen amb bicicletes híbrides o 
fins i tot elèctriques. Aquests productes turístics per-

meten descobrir els Pirineus, les serres prepirinen-
ques i les Terres de Lleida a cop de pedal.

Tothom pot gaudir de la natura, i dins d’aquesta filo-
sofia, en el workshop de Turisme per a tothom que se 
celebrarà dijous a Barcelona, “Benvinguts” presen-
tarà propostes adreçades als col·lectius de persones 
que tenen alguna discapacitat, sigui de mobilitat o 
sensorial. Les vacances permetran allotjar-se en 
allotjaments accessibles, recórrer itineraris adaptats 
i complementar-ho amb visites culturals o amb les 
propostes gastronòmiques locals.

Participant en aquests dos esdeveniments, el Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida, per mitjà 
del segell “Benvinguts”, vol promoure entre el públic 
especialitzat internacional dues maneres de desco-
brir les comarques de Lleida, que ajudin a posicionar 
el nostre territori i alhora complementin els ingressos 
dels establiments turístics.

El Patronat de Turisme de la Diputació de     
Lleida promociona vacances especialitzades 
per a ciclistes i PER A PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA PER MITJÀ del segell 

“Benvinguts”
La presència en dos workshops servirà per establir relacions comercials amb operadors turístics 
internacionals
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