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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, organitza aquesta setmana varis 
viatges de premsa adreçats a dos dels prin-

cipals blogs de viatges de l’Estat espanyol i un altre 
dirigit al mercat alemany. En total hi participaran 5 
bloguers. 

Els periodistes visitaran en dos grups entre avui di-
marts, dia 6, i divendres, 9 de març, alguns dels prin-
cipals recursos turístics de les comarques de la Plana 
de Lleida com ara el Turó de la Seu Vella i el castell 
dels templers de Gardeny, el castell de Montsonís, 
Vallbona de les Monges, els pobles de Montfalcó Mu-
rallat i Guimerà i la torre de Vallferosa a Torà. També 
viatjaran fins al poble d’Aitona per contemplar en di-
recte l’espectacle de la floració dels arbres fruiters a 
la zona del Baix Segre dins del projecte Fruiturisme i 
visitaran el celler del Castell del Remei. 

En el primer dels viatges que ha començat avui di-
marts i es perllongarà fins divendres, hi participen tres 
periodistes que pertanyen a dos dels millors blogs de 
turisme d’àmbit estatal, que són Guías Viajar, el blog 
de viatges més llegit d’Espanya amb 700.000 usuaris 
únics al mes, i Viajes Chavetas, que ofereix esca-
pades en parella o petits viatges de natura, cultura, 
pobles i gastronomia. Tots dos pertanyen a la plata-
forma de Bloggers Travel Inspirers, considerats entre 
els 7 millors bloguers del conjunt de l’Estat. Aquest 
viatge és organitzat pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, conjuntament amb l’Agència Ca-
talana de Turisme per mitjà del seu punt d’informació 
de Madrid, i compta amb la col·laboració de les dife-
rents oficines de turisme dels indrets que visitaran. 

D’altra banda, la bloguera alemanya Nicole Biarnes, 
de www.freibeuter-reisen.org, visitarà  també alguns 
dels recursos turística abans esmentats  de les co-
marques de la Plana de Lleida  entre demà dimecres 

i  divendres. Durant el seu viatge publicarà fotogra-
fies als canals de les xarxes socials (Instagram, Twit-
ter, Facebook) i un cop finalitzat el viatge publicarà 
un article amb les recomanacions sobre què anar a 
veure i què fer al portal www.freibeuter-reisen.org. 

Cal recordar que els viatges de premsa són una 
de les línies de treball del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida per donar a conèixer l’àmplia 
oferta turística que brinden les comarques lleidata-
nes, aproximant d’aquesta manera els agents pres-
criptors a la realitat del territori per mitjà de viatges 
de familiarització en què poden viure directament 
l’experiència.

La Diputació promociona la plana de Lleida 
al mercat Alemany i al conjunt de l’estat 
Espanyol per mitjà d’un bviatge de premsa 

adreçat a bloguers

Els periodistes coneixeran alguns dels principals recursos turístics de la Plana de Lleida, visitaran el 
celler del Castell del Remei i contemplaran el paisatge de la floració dels arbres fruiters al Baix Segre

Els bloguers a la Seu Vella de Lleida.
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