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El Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da assisteix a la principal fira de turisme pro-
fessional europea, la World Travel Market de 

Londres, a la Gran Bretanya, que anualment reu-
neix més de 50.000 professionals d’arreu del món. 
El saló, que s’ha inaugurat avui, romandrà obert al 
públic fins dimecres, dia 6 de novembre. 

El conjunt de l’oferta turística de les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida, vinculada amb els pro-
ductes de neu, cultura, gastronomia i l’oferta de turis-
me actiu i de natura, seran algunes de les propostes 
que es promocionaran en aquesta important fira de 
Londres dins l’estand de l’Agència Catalana de Turis-
me, que té una presència destacada en aquest saló 
internacional. 

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pu-
jol, i el cap de Promoció i Màrqueting, Juli Alegre, 
són presents a la mostra, on mantindran diferents re-
unions de treball amb operadors turístics, portals de 
viatges i mitjans de comunicació i participaran dels 
actes organitzats per l’Agència Catalana de Turisme, 
que seran presidits per la consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón, acompanyada del direc-
tor general de Turisme, Octavi Bono.

La Gran Bretanya és un dels mercats turístics estran-
gers més interessats per a les comarques lleidata-
nes, com ho demostra el fet que el turisme procedent 
del Regne Unit representa per a les contrades del 
Pirineu i les Terres de Lleida un 9 % del nombre total 
de pernoctacions que anualment efectuen els viat-
gers estrangers a la demarcació de Lleida, situant-se 
en el segon lloc en el rànquing del turisme estran-
ger darrere de França, que representa el 42 % dels 
viatgers. Per aquest motiu el Patronat de Turisme ha 
organitzat enguany dues jornades adreçades a em-
presaris turístics de les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida per millorar la comercialització de 
l’oferta turística al mercat britànic. 

D’altra banda, aquest vespre l’Agència Catalana de 
Turisme organitza un sopar gastronòmic català en el 
marc de la fira WTM entre representants d’operadors 
turístics anglesos i representants d’entitats i empre-
ses turístiques catalanes que participen a l’estand 
de Catalunya. La cuina estarà representada per res-
tauradors de les Terres de l’Ebre, concretament el 
col·lectiu de cuina de Sant Carles de la Ràpita i els 
dos restaurants amb estrella Michelin d’Ulldecona.

El Patronat de Turisme de la Diputació 
promociona l’oferta turística de Lleida a la 

World Travel Market de Londres

El Patronat manté una participació en aquest saló dins l’estand de l’Agència Catalana de Turisme

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, amb la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón,  el director 
general de Turisme, Octavi Bono, el director del CPT del Regne Unit i Irlanda, Aicard Guinovart i el cap de Promoció i Màrqueting del 
Patronat de Turisme a la World Travel Market de Londres aquest migdia.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat

	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


