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La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de 
Turisme, acull del dilluns 19 al dimarts 20 de se-
tembre un fam trip per a l’operador turístic Mu-

cho Gusto Travel, per tal de donar a conèixer l’oferta 
de turisme accessible de les comarques del Pirineu 
de Lleida. L’objectiu final és preparar programes de 
viatges —un d’estiu amb la natura com a protagonista 
principal i un d’hivern centrat en l’àmbit de la neu— di-
rigits als adults i els joves belgues amb problemes de 
mobilitat reduïda. 

Fruit del workshop de turisme per a tothom del passat 
mes de juny, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, mitjançant el projecte “Benvinguts!, sende-
ristes i cicloturistes”, va contactar amb una agència 
belga-espanyola especialitzada en turisme accessi-
ble (www.muchogustotravel.com) que treballa des de 
Barcelona i a la qual li va interessar programar pa-
quets a l’interior de Catalunya. 

Atès que encara hi ha temps per poder crear un pro-
ducte per a l’hivern d’enguany, un representant de 
Mucho Gusto Travel, acompanyat del responsable de 
la secretaria tècnica del programa “Benvinguts!”, co-
neixerà alguns dels allotjaments accessibles adherits 
al projecte, com també els equipaments i els restau-
rants propers als establiments amb serveis adaptats 
per a les persones amb mobilitat reduïda. 

El fam trip es desenvoluparà en allotjaments adherits 
a “Benvinguts!”, equipaments culturals i restaurants  
adaptats de les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pa-
llars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya. Entre els equi-
paments destaquen esglésies i catedrals medievals, 
balnearis, centres de natura i museus. 

Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida dispo-
sen de 69 establiments d’allotjament turístic certificats 
amb el programa “Benvinguts!, senderistes i ciclotu-
ristes”, pioner en l’àmbit de Catalunya, que acredita 
d’una manera específica que ofereixen un conjunt 
de serveis als amants de les activitats a l’aire lliure i 
del turisme de natura i, en concret, als practicants del 
senderisme i el cicloturisme, amb l’objectiu de captar 
aquest segment turístic.

Fam Trip de turisme accessible de l’Agència 
Mucho Gusto Travel al Pirineu de Lleida

Per poder preparar programes de viatges d’hivern i d’estiu per als adults i els joves belgues amb pro-
blemes de mobilitat reduïda
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