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Promoció de l’oferta de turisme actiu de 
Lleida a Rússia i els Països Baixos

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida vehicula dos viatges de familiarització amb periodistes 
i turoperadors d’aquests dos països

La demarcació de Lleida acollirà a partir d’avui 
dijous dos viatges de familiarització organit-
zats pel Patronat de Turisme de la Diputació 

de Lleida i que tindran com a protagonistes, res-
pectivament, un grup d’11 periodistes i turoperadors 
russos i dues professionals de la prestigiosa revista 
holandesa Bergen Magazine, especialista en desti-
nacions de senderisme. 

La delegació russa, formada per professionals del 
Canal Rússia 1 de televisió i de diversos mitjans de 
l’àmbit turístic, com també per diversos responsables 
de turoperadors, porta a terme entre el 26 i el 28 de 
maig una estada al Pallars Sobirà amb l’objectiu de 
conèixer l’oferta de turisme actiu del territori. Els pro-
fessionals russos participaran en diverses activitats 
d’aventura (ràfting, barranquisme) i podran degustar 
també els vins i la gastronomia de muntanya. Aques-
ta iniciativa ha estat promoguda pel Centre de Pro-
moció Turística de Rússia i dels Països de l’Est.

Per la seva banda, les periodistes de la publicació 
Bergen Magazine (una redactora i una fotògrafa) fan 
entre el 26 i el 31 de maig un press trip que inclourà 
la plana i un gran ventall de destinacions del Pirineu 

lleidatà, com ara el Camí Ignasià (faran el tram entre 
Verdú i Tàrrega), el congost de Mont-rebei, el Centre 
d’Observació de l’Univers d’Àger, els temples romà-
nics de la Vall de Boí, el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, el Cinquè Llac, el Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu, el Camí de l’Últim Càtar o la Seu 
d’Urgell, on podran fer piragüisme. El programa aca-
barà amb una ruta senderista a l’entorn de Solsona. 
Alguns dels establiments on s’allotjaran les periodis-
tes formen part del projecte Benvinguts.

El Patronat de Turisme, en col·laboració amb el Cen-
tre de Promoció Turística del Benelux, ha acordat 
promoure un número especial de Bergen Magazine 
dedicat als atractius de Lleida que s’elaborarà pre-
cisament a partir de la informació recollida aquests 
dies i que es distribuirà l’any vinent als Països Baixos 
i a la banda flamenca de Bèlgica. 

Bergen Magazine, adreçada als amants de la natu-
ra i als viatgers que busquen noves rutes de sen-
derisme, disposa també de diversos mitjans online 
(newsletter, web i xarxes socials) que reforçaran la 
promoció de Lleida. 


