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La revista holandesa Kampionen, del club 
de l’automòbil holandès ANWB, prepara un 
reportatge sobre l’oferta turística i gastronòmica 

de les comarques de Lleida que es publicarà en el 
número del mes de març del 2017. Aquest treball 
periodístic formarà part d’un ampli reportatge sobre 
la riquesa cultural i gastronòmica de Catalunya. La 
revista neerlandesa Kampionen és la que té més 
tirada del país. El viatge és coordinat pel Centre de 
Promoció de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
al Benelux i pel Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida pel que fa a la seva estada a les comarques 
de Lleida, conjuntament amb les diferents oficines 
comarcals que visiten i Turisme de Lleida.

Per elaborar el reportatge dos redactors de la revista, 
un periodista i un fotògraf, visiten durant dos dies les 
comarques de Lleida i posteriorment aniran a conèixer 
altres indrets de Catalunya.

El seu primer contacte amb les comarques de Lleida 
ha estat al Segrià. Durant el matí d’ahir diumenge 
van visitar la ciutat de Lleida amb un recorregut que 
va incloure la visita al castell templer de Gardeny i 
posteriorment al conjunt monumental del Turó de 
la Seu Vella. Posteriorment van fer un dinar amb 

productes locals i de proximitat en un restaurant del 
casc històric de la ciutat. A la tarda es van desplaçar 
fins a la comarca de l’Urgell, on van visitar el monestir 
cistercenc de Vallbona de les Monges.

La seva estada per les comarques de la plana de 
Lleida ha continuat avui dilluns amb un recorregut 
per la Noguera, on han visitat al llarg d’aquest matí 
en primer lloc el castell de Montsonís i posteriorment 
el celler del Castell del Remei, a Penelles. Un cop 
finalitzada la visita al celler, aquesta tarda seguiran el 
viatge cap a altres indrets de Catalunya.

El turisme dels Països Baixos representa el tercer 
mercat emissor cap a les comarques de Lleida. L’any 
2015 el turisme procedent dels Països Baixos va 
representar el 7,5 % del nombre de turistes estrangers 
que van viatjar a la demarcació de Lleida i es va situar 
en el tercer lloc del rànquing de països que ens visiten. 
El primer lloc el va ocupar França amb un 42,00 % 
del nombre de pernoctacions, en segon lloc Alemanya 
amb un 8,25 % de les pernoctacions fetes pels 
visitants estrangers i en tercer lloc els procedents dels 
Països Baixos. El turisme estranger a les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida va representar l’any 
2015 més del l6 % del nombre total de turistes.

Dos periodistes de la revista holandesa 
Kampionen visiten les comarques de Lleida 
per elaborar un reportatge sobre l’oferta 
turística de Lleida que es publicarà el març 

del 2017

La publicació neerlandesa és la de més tirada del país i pertany al club de l’automòbil holandès 
ANWB


	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


