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La bloguer alemanya Nicole Biarnés, que es-
criu articles sobre els seus viatges arreu del 
món per al mercat alemany, recorrerà del 25 al 

27 d’octubre la Vall de Boí en una visita organitzada 
pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
en col·laboració amb l’Oficina de Turisme de la Vall 
de Boí i del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça. 
Durant el seu viatge publicarà fotografies als canals 
socials alemanys d’Instagram, Twitter i Facebook. 
Posteriorment també publicarà articles amb recoma-
nacions sobre la Vall de Boí. Aquesta bloguer ja va 
visitar el mes de juliol les comarques de la plana de 
Lleida per elaborar articles sobre l’oferta turística de 
la demarcació lleidatana al mercat alemany.

La bloguer farà diferents visites i activitats relaciona-
des amb l’oferta cultural, de natura i també amb la 
gastronomia durant la seva estada a la Vall de Boí. 
En concret visitarà el conjunt d’esglésies romàniques 
declarades l’any 2000 Patrimoni de la Humanitat, el 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, participarà en una jornada de pesca intensiva 
amb la Societat de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, 
coneixerà les instal·lacions del Balneari Caldes de 
Boí i participarà en les Jornades Gastronòmiques del 
Bolet organitzades pel Consell Comarcal de l’Alta Ri-
bagorça.

Alemanya és el segon mercat emissor en importàn-
cia per a les comarques de Lleida amb un 8 % del 
turisme estranger, després de França, que repre-
senta el 42 %. El turisme estranger va representar 
l’any 2015 el 15,8 % del volum total de visitants i per-
noctacions que es van dur a terme a la demarcació 
lleidatana en els establiments de turisme reglat. Les 
xifres del 2015 es van situar com les millors de tots 
els anys en què el Patronat fa el seguiment de les da-
des d’ocupació. Les comarques de Lleida van rebre 
l’any passat 159.757 visitants estrangers, els quals 
van efectuar 390.000 pernoctacions.

Promoció al mercat alemany de la 
Vall de Boí

Una bloguer alemanya visita del 25 al 27 d’octubre la Vall de Boí en un viatge organitzat pel Patro-
nat de la Vall de Boí en col·laboració amb la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme 
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