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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona 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 , la mostra de turisme actiu més important dels 
Països Baixos, especialitzada en ciclisme i senderis-
me que acull la ciutat holandesa d’Utrecht.

En aquesta edició el Patronat de Turisme distribuirà 
per primera vegada un número especial de Lleida de 
16 pàgines que s’ha editat en neerlandès fruit d’una 
acció bilateral entre el Patronat de Turisme i el Cen-
tre de Promoció Turística de Catalunya al Benelux. 
La publicació es començarà a distribuir en aquesta 
mostra, si bé la finalitat d’aquesta edició és inclou-
re-la a la revista Bergen Magazine el pròxim mes 
d’abril. Aquesta publicació està adreçada als viatgers 
amants de la natura i de manera específica a aquells 
que cerquen noves rutes de senderisme. La revista 
inclou informació sobre diferents propostes de sen-
derisme i sobre l’oferta de natura de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida com ara el Camí 
Ignasià, la Ruta de l’Ùltim Càtar i El Cinquè Llac, el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici i el congost de Mont-rebei. També explica el pro-
jecte “Benvinguts”, que impulsa el mateix Patronat 
de Turisme i va adreçat a senderistes i cicloturistes, 
entre d’altres. Al marge d’aquesta publicació, els visi-
tants de la fira també hi trobaran altres fullets editats 
en neerlandès sobre turisme actiu i natura de l’oferta 
turística lleidatana.

D’altra banda, el periodista holandès Raymond Koo-
me, que ha viatjat diverses vegades a les comarques 
de Lleida en presstrips organitzats pel Patronat de 
Turisme, farà una presentació de l’oferta turística 

de les comarques lleidatanes i explicarà a partir de 
la seva experiència algunes de les rutes que ha fet 
personalment. La seva conferència porta per títol 
“Senderisme sostenible als parcs naturals de Lleida, 
Pirineu de Catalunya”.

La Diputació de Lleida manté un any més una 
presència destacada en aquest saló per promocionar 
tota l’oferta turística de Lleida i de manera específica 
la relacionada amb el turisme actiu i el de natura, 
atès que el turisme procedent dels Països Baixos 
continua mantenint un lloc prominent pel que fa al tu-
risme estranger que visita anualment les comarques 
lleidatanes, el qual se situa en el tercer lloc després 
del mercat francès i alemany.

El Patronat de Turisme participarà en aquest saló 
dins l’estand de l’Agència Catalana de Turisme amb 
dos taulells d’atenció al públic i les marques turísti-
ques Pirineus i Terres de Lleida, on hi estan repre-
sentades totes les comarques lleidatanes. El taulell 
Ara Lleida serà compartit amb l’Associació de Càm-
pings de Lleida.
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Un periodista holandès pronunciarà una conferencia sota el títol “Senderisme sostenible als parcs 
naturals de Lleida, Pirineu de Catalunya” en un acte organitzat pel Patronat de Turisme en el marc 
de la Fiets en Wandelbeurs, el saló de turisme actiu més important dels Països Baixos

La Diputació distribuirà en aquesta fira una nova publicació de 16 pàgines editada en neerlandès 
que després serà encartada en una revista especialitzada en natura i senderisme


