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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona des d’avui divendres 
i fins diumenge, 3 de març, l’oferta de natura 

i de turisme actiu del Pirineu i les Terres de Lleida 
a la Fiets en Wandelbeurs, que se celebra a la ciu-
tat holandesa d’Utrecht i que s’ha consolidat en els 
darrers anys com la fira de turisme actiu més impor-
tant dels Països Baixos, especialitzada en ciclisme i 
senderisme. La mostra vol donar resposta a l’interès 
creixent entre la població dels Països Baixos per les 
vacances actives i per aspectes com la sostenibili-
tat, el respecte al medi ambient i la conservació del 
paisatge. 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida man-
té un any més una presència destacada en aquest 
saló per promocionar tota l’oferta turística de Lleida i 
de manera específica la relacionada amb el turisme 
actiu i el de natura. L’oferta turística lleidatana en el 
seu conjunt, però principalment la relacionada amb 
les comarques del Pirineu, tenen una demanda molt 
bona per part dels turistes procedents dels Països 
Baixos, fins a situar-se en el quart lloc en el rànquing 
dels viatgers estrangers que anualment es despla-
cen a la demarcació lleidatana, darrere del mercat 
francès, l’alemany i el del Regne Unit. 

La promoció de l’oferta turística de Lleida es fa mi-
tjançant l’estand de l’Agència Catalana de Turisme 
amb dos taulells d’atenció al públic i les marques 
turístiques Pirineus i Terres de Lleida. El taulell Ara 
Lleida del Patronat de Turisme dóna informació del 
conjunt de l’oferta turística de les comarques lleida-
tanes i està compartit amb l’Associació de Càmpings 
de les Terres de Lleida, mentre que al taulell de Piri-
neus hi ha representat de forma directa Torisme Val 
d’Aran. 

La Fiets en Wandelbeurs està especialitzada en el 
senderisme, el cicloturisme i la BTT, com també en 
l’oferta de natura, sectors en els quals les comarques 

lleidatanes, tant les de la plana com les de muntanya, 
són tot un referent. Entre les publicacions que es dis-
tribueixen al taulell Ara Lleida destaquen els catàlegs 
editats en anglès i neerlandès pel Patronat de Turis-
me “Ara Lleida 365”, “Guia de BTT i Cicloturisme”, 
“Guia de Senderisme”, “Moturisme Ara Lleida” i el 
monogràfic sobre la demarcació de Lleida editat per 
la revista Bergen Magazine. També es distribueixen 
només en anglès la “Guia gastronòmica”, la “Guia de 
Lleida cultura” i les “Rutes Perseguits i salvats”.

La Diputació promociona aquest cap de 
setmana l’oferta de natura i el turisme 
actiu del Pirineu i le Terres de Lleida als 

Països Baixos

El Patronat de Turisme participa conjuntament amb la Federació de Càmpings de Lleida de l’1 al 
3 de març a la fira Fiets en Wandelbeurs d’Utrecht, considerada com una de les més importants 
d’Europa del sector del càmping, el turisme actiu i el senderisme
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