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Tota l’oferta turística de les comarques de Lleida 
es promociona del 4 al 6 de maig a la fira Ex-
povacaciones de Bilbao, que es va inaugurar 

ahir divendres i romandrà oberta al públic fins demà 
diumenge. La Diputació de Lleida, mitjançant el Pa-
tronat de Turisme, participa en aquest saló al País 
Basc amb un estand propi sota la marca Ara Lleida. 
Participen dins l’espai Ara Lleida els patronats de 
Torisme Val d’Aran, els dels consells comarcals del 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, el 
Patronat de la Vall de Boí i l’Associació de Càmpings 
de Lleida.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sa-
barich, s’ha desplaçat fins a la Fira de Bilbao i ha 
destacat que Expovacaciones té un gran interès per 
al sector turístic de la demarcació lleidatana a cau-
sa de l’elevat nombre de residents al País Basc que 
anualment visiten les Terres de Lleida i és una bona 
oportunitat perquè els turistes bascos, i especialment 
els de Bilbao, programin les seves vacances i sorti-

des de cap de setmana i festius cap a les comarques 
lleidatanes. En aquest sentit ha explicat que es tracta 
d’un turisme de qualitat que aprofita les seves esta-
des per fer activitats i sap valorar la bona gastrono-
mia i la natura.

El saló va adreçat tant al públic professional com al 
consumidor final de vacances. El visitant hi pot trobar 
tota la informació de l’oferta turística de les Terres de 
Lleida, amb múltiples propostes relacionades amb 
l’oferta de natura, de cultura i d’esports d’aventura, 
com també de senderisme, turisme rural, càmpings 
i allotjaments.Tots els membres del Club d’Amics de 
Lleida tindran l’entrada gratuïta a la fira Expovaca-
ciones de Bilbao mostrant el carnet a les taquilles 
de la fira.

Expovacaciones és considerada com la primera fira 
del sector a la zona nord i la segona a tot l’Estat, la 
qual disposa d’un mercat potencial de més de 4 mi-
lions de persones que comprèn una àrea d’influència 
que s’estén pel País Basc i les zones limítrofes.

La Diputació promociona aquest cap de 
setmana l’oferta turística de Lleida al País 

Basc
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