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L’oferta turística del Pirineu i les Terres 
de Lleida es promociona fins diumenge a 

França, al Salon du Randonneur de Lió

La Diputació de Lleida participa per segona vegada en aquest saló dedicat al món del senderisme, a 
les activitats a l’aire lliure i al turisme actiu

La Diputació  de Lleida, per mitjà del Patronat 
de Turisme, participa per segona vegada al 
Salon du Randonneur de Lió, que es desenvo-

lupa del 24 al 26 de març al Centre de Congressos 
de la ciutat francesa, per promocionar tota l’oferta tu-
rística del Pirineu i les Terres de Lleida.

El Patronat de Turisme hi donarà a conèixer el pro-
grama “Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, im-
pulsat per la Diputació de Lleida, pioner a Catalunya 
i que disposa actualment de 68 establiments adherits 
d’allotjament turístic i oferta complementària. També 
distribuirà les diferents publicacions editades en fran-
cès, entre les quals destaca el catàleg “Ara Lleida 
365”, amb tota la informació sobre natura, cultura, 
patrimoni, esports d’aventura, rutes temàtiques, gas-
tronomia i allotjaments turístics, i facilitarà la guia de 
BTT i cicloturisme, i la guia de senderisme amb 26 
rutes per les comarques de Lleida.

L’oferta turística de la demarcació de Lleida estarà 
representada en aquesta fira de França amb dos tau-
lells: Un amb la  marca Pirineus i l’altre de l’Associació 

de Càmpings de Lleida. En aquest saló també hi par-
ticipen agències receptives lleidatanes amb oferta de 
senderisme i btt. Formen part del programa Pirineus 
l’Agència Catalana de Turisme, l’Institut per al Des-
envolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA), el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el 
Conselh Generau d’Aran, la Diputació de Barcelona i 
el Consorci Turisme de Barcelona. 

El Salon du Randonneur de Lió, que arriba enguany 
a la seva onzena edició, se centra en el senderisme, 
les activitats a l’aire lliure, les rutes a cavall, amb bici-
cleta i activitats vinculades amb el turisme actiu i està 
destinat als turoperadors especialitzats, les associa-
cions, les institucions, els fabricants i els distribuïdors 
de material, entre d’altres. En l’edició passada va re-
bre 13.000 visitants.

El mercat francès és el primer emissor de turisme 
estranger que actualment visita les comarques de 
Lleida, amb un 40 % del total.

Estand de l’Agència Catalana de Turisme al Salon du Randonneur de Lió amb els taulells de Pirineus i l’Associació de Càmpings de Lleida.
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