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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, participa aquest cap de setmana 
en dues fires internacionals per promocionar 

tota l’oferta turística lleidatana i de manera especí-
fica la relacionada amb el turisme actiu i els esports 
d’aventura i les propostes de senderisme, cicloturis-
me i natura de què el visitant pot gaudir a les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida. Es tracta de 
les fires Vakantiebeurs d’Utrecht (Països Baixos) i al 
saló Adventure Travel Show de Londres.

A la fira Vakantiebeurs d’Utrecht, el Patronat partici-
pa conjuntament amb l’Associació de Càmpings de 
Lleida. La mostra es va inaugurar ahir dijous i roman-
drà oberta al públic fins diumenge. Es tracta d’una 
fira adreçada tant al públic final com als professio-
nals, considerada la més important del sector turístic 
dins del mercat dels Països Baixos i per la qual l’any 
2019 van passar més de 103.000 visitants.

El turisme procedent dels Països Baixos continua 
mantenint un lloc prominent entre el públic estranger 
que visita anualment les comarques de Lleida. Per 
aquest motiu es tracta d’un mercat molt interessant 
atès que el client holandès és un gran usuari de càm-
pings en el target sèniors i famílies del conjunt de les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

El Patronat de Turisme participa en aquest saló dins 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme amb un 
taulell d’atenció al públic amb les marques turístiques 
Pirineus i Terres de Lleida, on hi ha representades to-
tes les comarques lleidatanes. Aquest taulell és com-
partit amb l’Associació de Càmpings de Lleida.

Saló Adventure Travel Show de Londres

D’altra banda, a partir de demà i fins diumenge el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida par-
ticiparà al saló Adventure Travel Show de Londres, 
especialitzat en turisme actiu i esports d’aventura. 
El Patronat donarà a conèixer tot el seu potencial 
turístic en aquest àmbit vinculat amb la natura, el 

senderisme i el cicloturisme, amb informació sobre 
rutes i establiments, a més de la diversitat d’activitats 
d’esports d’aventura, entre les quals el ràfting, que és 
tot un referent en les activitats d’aigua, amb l’objectiu 
d’incrementar el nombre de visitants britànics a la de-
marcació de Lleida.

El Patronat de Turisme també hi distribuirà els ca-
tàlegs editats en anglès pel mateix Patronat “GR de 
senderisme” i “Ara Lleida 365”, per tal de promocio-
nar tot el ventall de possibilitats que ofereixen les co-
marques de la demarcació en l’àmbit turístic.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
participa al saló Adventure Travel Show de Londres 
amb un taulell compartit amb Torisme Val d’Aran dins 
de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme&CPT 
Regne Unit.

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida promociona aquest cap de setmana 
l’oferta de natura i el turisme actiu del 

territori al mercat holandès i britànic

El Patronat de Turisme participa a la fira Vakantiebeurs d’Utrecht i al saló Adventure Travel Show 
de Londres
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