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Catalunya promociona la seva oferta de 
turisme actiu, natura i neu, a les illes 
Canàries i Balears 

 

 L’Agència Catalana de Turisme organitza dos workshops 
comercials, el primer té lloc avui, a Palma de Mallorca, i 
demà, se celebra el segon a Las Palmas de Gran Canària.  

 Una vintena d’empreses catalanes tenen l’oportunitat de 
vendre el seu producte a prop de 40 agències de viatge 
balears i canàries. 

 

Dimarts, 19 d’octubre de 2010.- L’Agència Catalana de Turisme ha organitzat dos 
workshops comercials, el primer dels quals té lloc avui, a Palma de Mallorca, i 
l’altre, demà dimecres, 20 d’octubre, a Las Palmas de Gran Canaria. Un total de 
22 empreses i institucions catalanes, dedicades al sector del turisme actiu i el 
turisme de neu, participen en aquestes jornades comercials per tal de promocionar 
els seus productes. 

Aquestes trobades professionals són una oportunitat, per a les empreses 
catalanes, de poder vendre la seva oferta turística als mercats de les Illes Balears i 
les Canàries. Els empresaris catalans tindran l’ocasió d’entrevistar-se amb 
representants de 40 agències de viatge que seran presents en ambdues jornades, 
la majoria de les quals especialitzades en turisme actiu, natura i neu. 

En el transcurs d’aquestes jornades comercials, l’Agència Catalana de Turisme 
també farà una breu presentació de Catalunya com a destinació de turisme actiu-
natura i de neu a les agències de viatge de les Illes Balears i les Canàries. La 
presentació destaca la gran diversitat de paisatges, vegetació i fauna de què 
gaudeix Catalunya, amb 70 espais naturals i 200 llacs de muntanya, i les múltiples 
possibilitats que ofereix per practicar tot tipus d’esports d’aventura i neu, així com 
l’observació d’aus.   

A més, l’ACT també vol incidir en l’oportunitat que representa per als turistes 
procedents de les Illes Balears l’obertura del nou aeroport de Lleida-Alguaire, ja 
que els ofereix més facilitats per arribar a les estacions d’esquí i als Pirineus 
catalans, a través del vol directe Lleida-Palma de Mallorca. 
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Empreses i institucions catalanes participants 

En aquestes jornades comercials, l’Agència Catalana de Turisme estarà 
acompanyada pel Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona - Terres de l’Ebre i Torisme Val d’Aran.  

Pel que fa a les empreses, viatgen a Balears i Canàries: Autocars Gamón, 
Balneari Caldes de Boí, Barcelona Helicòpters–Helipistes, Boí Taüll Resort, 
Campus Cerdanya, Gourmet Hotel, Gran Pallars, Grup Natura, Hotel Marvel 
Condes de Pallars, La Molina, Monestir de les Avellanes Meeting & Ecoresort, 
Outback Serveis Esportius de Muntanya, Petits Grans Hotels de Catalunya, Roc 
Roi, Segre Mitjà, Solineu Hotels, Vall de Núria-FGC i Vueling.   

 

 

 


