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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme i el programa Pirineus, participa aquest 
cap de setmana a la Fiets en Wandelbeurs 

d’Amsterdam, considerada la mostra de turisme actiu 
més important dels Països Baixos. La participació a 
la fira es farà amb el taulell i la marca “Pirineus” dins 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme. D’aquesta 
manera, el Patronat continua mantenint un any més 
una presència destacada als Països Baixos amb 
l’objectiu de promocionar tota l’oferta turística de Llei-
da i de manera específica la relacionada amb el turis-

me actiu i el turisme de natura com a productes més 
demandats. La Fiets en Wandelbeurs, especialitzada 
en ciclisme i senderisme,se celebrarà els dies 1 i 2 
de març a Amsterdam, la capital dels Països Baixos. 
El turisme procedent dels Països Baixos ocupa el ter-
cer lloc en importància del públic estranger que visita 
anualment les comarques lleidatanes. Per països de 
procedència França és el primer emissor, amb un 42 
% del nombre de pernoctacions fetes pel turisme es-
tranger, seguit d’Alemanya amb un 8,67 % i en tercer 
lloc els Països Baixos amb un 7 %.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PARTICIPA DINS LA 
MARCA “PIRINEUS” A LA FIETS EN WANDEL-
BEURS D’AMSTERDAM, LA FIRA DE TURISME 
ACTIU MÉS IMPORTANT DELS PAÏSOS BAIXOS
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La ruta de senderisme El Cinquè Llac, que transcorre 
pels dos Pallars i l’Alta Ribagorça, tindrà un prota-
gonisme especial en aquesta nova edició de la Fiets 
en Wandelbeurs. El periodista Don Muschter, que va 
visitar el Pirineu de Lleida en un presstrip adreçat 
a mitjans de comunicació de Bèlgica i dels Països 
Baixos farà de prescriptor de la ruta en una conferèn-
cia que tindrà lloc demà dissabte, 1 de març, en unes 
jornades sobre senderisme que se celebren dins del 
mateix saló. Aquest viatge de premsa va tenir lloc el 
mes d’octubre del 2013 i en total hi van participar cinc 
periodistes de diversos mitjans de comunicació de 
Bèlgica i dels Països Baixos. El viatge va ser orga-
nitzat per la marca “Pirineus”, el Centre de Promoció 
Turística de Catalunya al Benelux i el Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida. 
El periodista Don Muschter és l’editor del portal www.
vrijetijdmedia.nl, especialitzat en publicacions tu-

rístiques en línia de forma gratuïta per al públic del 
Benelux. En el pròxim número de la revista Wereld 
van Wandelen (“El món de caminar”) publica dos re-
portatges sobre el Pirineu de Lleida, l’un sobre la Val 
d’Aran, amb informació general sobre les activitats de 
natura, cultura i gastronomia que el visitant poc dur a 
terme a l’Aran, i l’altre sobre la ruta El Cinquè Llac, 
que descriu de “fascinant i bonica excursió pel Piri-
neu català a poc més de dues hores de la ciutat de 
Barcelona i on l’excursionista, literalment, forma part 
del paisatge”. El Cinquè Llac és una travessa circular 
de senderisme de mitja muntanya als Pirineus que 
discorre en 5 etapes per les comarques del Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.
Durant els dos dies de fira, a l’estand de Catalunya 
se sortejaran alguns viatges per fer la ruta del Cinquè 
Llac que inclouen l’allotjament durant les 5 etapes de 
què consta.


