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La Seu Vella opta a ser catedral espectacular

• L’augment de turistes a la ciutat potencia Lleida com a destinació cultural, gastronòmica, de natura i esports
La Seu Vella de Lleida ha estat escollida per
participar en el concurs de les 25 catedrals
més espectaculars d’Espanya en el marc
d’una iniciativa, promoguda per Niumba
de TripAdvisor, per posar en relleu el patrimoni arquitectònic dels monuments.
Per triar i votar la catedral més espectacular d’Espanya hi ha de termini fins
al 3 de desembre i es pot fer per mitjàde l’enllaç: https://www.niumba.com/
blog/2016/11/02/votacion-las-25-catedrales-mas-espectaculares-de-espana/
D’altra banda, la Seu Vella ha rebut 1.969
visitants al llarg dels quatre dies del pont
de Tots Sants, mentre que el castell templer ha aplegat 105 turistes. A més, Lleida
ha tancat aquest estiu batent un rècord
de turistes, fet que potencia la ciutat com
a destinació turística d’interior en àmbits
com el cultural, el gastronòmic, el de natura i l’esportiu. Hi ha hagut un increment de
visites al conjunt monumental de la Seu Ve-

lla (amb 21.505
Creixen
persones, un
les visites a
15,66% més
que l’estiu
la Seu Vella (el
anter ior),
15,6%) i al castell
el castell
de Gardeny (el
templer
8% més)
de Gardeny
(3.521 turistes,
un 8% més) i el Bus
Turístic (9.480 usuaris, un
16%), com també en les
atencions a l’Oficina de
Turisme de Lleida (12.000
visitants, un 18,82% més)
i en l’ocupació hotelera,
amb un increment del 4%
de mitjana.
Pel que fa als pròxims esdeveniments de
promoció turística en els quals està treballant la Paeria, per mitjà de Turisme de Lleida, s’ha impulsat la creació de l’IgersMap
de la ciutat. •••

La Seu Vella ha atret
aquest estiu 21.505
persones, un 15,6%
més que l’any passat.
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