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Lleida és una d’aquestes destinacions beneïdes per la natu-

ralesa en les quals, en molt poc temps, es pot passar dels 

assolellats camps de fruiters a les valls nevades. De nord a 

sud, no només el paisatge canvia. El patrimoni arquitectònic, 

la seva cuina, els seus vins… tot s’adapta al terreny dibuixant 

un viatge únic.

A continuació, li mostrem alguns dels programes socials dis-

senyats com a preludi o cloenda del seu congrés.

I si el que desitja és un programa temàtic, no ho dubti, con-

tacti amb LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU i el 

dissenyarem a mida. LLEIDA ÉS INFINITA.



4 ] LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU

VINS I MUNTANYA
A LLEIDA

©COSTERS DEL SIÓ



SERVEIS I PRODUCTE 
SEGONS DISPONIBILITAT

I PRÈVIA RESERVA

Celler Costers del Sió
• Visita al celler:

Diumenge o festiu,
a les 11 o a les 12.30 hores.

• Tast de 3 vins al celler:
blanc, rosat i negre.
• Visita a la finca:

segons climatologia i horari.

Hotel Terradets***. Restaurant El Llac
• Allotjament.
• Gastronomia.

• Activitats:
esport, aventura, naturalesa…

Transport
• Particular o col.lectiu.

• Assegurança de viatge vinculada.

Guia
• Guia turístic i/o acompanyant.

Preu
• Segons paquet contractat.

VINS I MUNTANYA
A LLEIDA

©HOTEL TERRADETS

CELLER COSTERS DEL SIÓ

A Balaguer, capital de la comarca de la Noguera, es 
troba el celler de Costers del Sió.

Aquest paratge de la Ribera del Sió denominat 
Flix –seu de les antigues cavallerisses i reserva dels 
Comtes d’Urgell (798-1413)– és avui una finca agrí-
cola i ramadera de 700 hectàrees que dedica el 10% 
de la seva extensió a la producció vitivinícola sota el 
segell de la DO Costers del Segre.

Aquí la família Porcioles-Buixó, propietària del ce-
ller, elabora vins d’alta qualitat, amb tots els matisos 
i sabors propis del sòl i el microclima de ribera.

Els seus vins: Finca Siós, Alto Siós, Siós Cau del Gat, 
Siós Les Creus, Siós Pla del Lladoner, Siós Violes, Ce-
listia Constelación, Celistia Estrellas, Celistia Tierra ne-
gre, Celistia Tierra blanc i els Petit Siós negre o blanc.

HOTEL TERRADETS. RESTAURANT EL LLAC

Pujant cap al Pirineu per la C-13, arribem a la po-
blació de Cellers, al Pallars Jussà al peu de la serra 
del Montsec i que dóna nom a l’immens llac que 
s’estén des de la conca de Tremp fins al congost 
de Terradets.

Les seves aigües tranquil.les i gairebé sempre al ma-
teix nivell l’han convertit en destinació preferent per 
als amants dels esports nàutics.

En aquest entorn privilegiat es troba l’Hotel Terra-
dets, un establiment de tres estrelles amb vistes al 
llac que ofereix a més una interessant oferta gas-
tronòmica.

El seu restaurant El Llac és un lloc ideal per assaborir 
l’excel.lent cuina pallaresa, un reflex de la cuina ca-
talana tradicional i de temporada amb tocs d’autor.
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BODEGA COSTERS DEL SIÓ
+ HOTEL TERRADETS. RESTAURANT EL LLAC

©COSTERS DEL SIÓ



LLEIDA, 
LA NOGUERA 
I EL MONESTIR
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©MONESTIR DE LES AVELLANES



SERVEIS I PRODUCTES 
SEGONS DISPONIBILITAT

I PRÈVIA RESERVA

Hostatgeria del Monestir***
• Allotjament.
• Gastronomia.

• Visita guiada al Monestir.

Celler Costers del Sió
• Visita al celler:

Diumenge o festiu,
a les 11 o a les 12.30 hores.

• Tast de 3 vins al celler:
blanc, rosat i negre.
• Visita a la finca:

segons climatologia i horari.

Centre d’Observació de l’Univers
• Entrada i visita al Parc Astronòmic:

Dissabtes, entre 11 i 14 hores / 16 i 24 hores.
Diumenges, entre 11 i 15 hores.

Transport
• Particular o col.lectiu.

• Assegurança de viatge vinculada.

Guia
• Guia turístic i/o acompanyant.

Preu
• Segons paquet contractat.

CELLER COSTERS DEL SIÓ

A Balaguer, capital de la comarca de la Noguera, es 
troba el celler de Costers del Sió.

Aquest paratge de la Ribera del Sió denominat Flix –
seu de les antigues cavallerisses i reserva dels Comtes 
d’Urgell (798-1413)– és avui una finca agrícola i ra-
madera de 700 hectàrees que dedica el 10% de la 
seva extensió a la producció vitivinícola sota el segell 
de la DO Costers del Segre.

Aquí la família Porcioles-Buixó, propietària del celler, 
elabora vins d’alta qualitat, amb tots els matisos i sa-
bors propis del sòl i el microclima de ribera.

Els seus vins: Finca Siós, Alto Siós, Siós Cau del Gat, 
Siós Les Creus, Siós Pla del Lladoner, Siós Violes, 
Celistia Constelación, Celistia Estrellas, Celistia Tierra 
negre, Celistia Tierra blanc i els Petit Siós negre o 
blanc.

CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS.
PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC

A Àger –un lloc únic en qualitat de cel per a 
l’observació de l’univers– es troba el Parc Astronòmic 
del Montsec, un centre d’investigació, formació i di-
vulgació de la ciència, especialment, de l’astronomia. 
El parc obre al gran públic el Centre d’Observació de 
l’Univers, un multiespai lúdic que apropa el visitant a 
l’apassionant món de la ciència a través d’instal.lacions 
úniques a tot l’estat.

L’Ull del Montsec és un planetari digital multimèdia 
amb una plataforma per a l’observació del cel en di-
recte, amb una cúpula de 12 metres de diàmetre, 
i una paret frontal que s’obre completament sota 
l’espectacular cel del Montsec.

El Parc de Telescopis està reservat a l’observació del 
firmament. Les seves cúpules amaguen dos telescopis 
automàtics, un celòstat per a l’observació solar i un 
conjunt de telescopis portàtils. Un bell viatge a les 
estrelles.

MONESTIR DE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE LES AVELLANES
+ CELLER COSTERS DEL SIÓ
+ CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS.
    PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC
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MONESTIR DE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE 
LES AVELLANES

A Ós de Balaguer, a la comarca de la Noguera, es 
troba el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes (segle XII).

Els Germans Maristes, actuals propietaris del mones-
tir, han adaptat l’espai al segle XXI perquè obri les 
seves portes al visitant. El complex acull una Hostat-
geria Monàstica que ofereix allotjament als visitants i 
el seu restaurant El Claustre, abandera la gastronomia 
tradicional que té el seu màxim exponent en la Cuina 
de la Mel del Montsec.

El monestir, declarat bé cultural d’interès nacional al 
1931, gaudeix d’un entorn privilegiat entre boscos i 
terres de conreu. La pràctica del senderisme, el para-
pent a la vall d’Àger, els esports nàutics als pantans de 
Camarasa i Canelles o el muntanyisme al congost de 
Mont-Rebei, són algunes de les propostes.

©MISSATGES

©MISSATGES



LLEIDA
I EL PALLARS
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©MISSATGES/
CASTELL D’ENCÚS



CELLER CASTELL D’ENCUS

A Talarn, Raül Bobet dirigeix   el celler de Cas-
tell d’Encus, una finca –d’entre 850 i 1.000 metres 
d’altitud– amb bona exposició solar i envoltada d’una 
important massa forestal, que elabora vins de la DO 
Costers del Segre.

La finca compta amb una ermita i antics trulls de fer-
mentació picats a la pedra pels monjos hospitalers 
(XII), que fan del lloc un lloc privilegiat i màgic.

Amb 23 hectàrees en alta densitat i clons de baix 
rendiment, a Castell d’Encus la producció respon als 
principis de l’agricultura ecològica. La verema es rea-
litza de manera manual i el vi fermenta en cups de 
pedra natural, tines de roure i tancs d’acer.

Els seus vins: Acusp, Taleia, Ekam, Quest i Thalarn, en 
les seves diferents anyades.

CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS.
PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC

A Àger –un lloc únic en qualitat de cel per a 
l’observació de l’univers– es troba el Parc Astronòmic 
del Montsec, un centre d’investigació, formació i di-
vulgació de la ciència, especialment, de l’astronomia. 
El parc obre al gran públic el Centre d’Observació de 
l’Univers, un multiespai lúdic que apropa el visitant a 
l’apassionant món de la ciència a través d’instal.lacions 
úniques a tot l’estat.

L’Ull del Montsec és un planetari digital multimèdia 
amb una plataforma per a l’observació del cel en di-
recte, amb una cúpula de 12 metres de diàmetre, 
i una paret frontal que s’obre completament sota 
l’espectacular cel del Montsec.

El Parc de Telescopis està reservat a l’observació del 
firmament. Les seves cúpules amaguen dos telescopis 
automàtics, un celòstat per a l’observació solar i un 
conjunt de telescopis portàtils. Un bell viatge a les 
estrelles.

HOTEL TERRADETS. RESTAURANT EL LLAC
+ CELLER CASTELL D’ENCUS
+ CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS.
    PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC

HOTEL TERRADETS. RESTAURANT EL LLAC

Pujant cap al Pirineu per la C-13, arribem a la pobla-
ció de Cellers, al Pallars Jussà al peu de la serra del 
Montsec i que dóna nom a l’immens llac que s’estén 
des de la conca de Tremp fins al congost de Terra-
dets.

Les seves aigües tranquil.les i gairebé sempre al ma-
teix nivell l’han convertit en destinació preferent per 
als amants dels esports nàutics.

En aquest entorn privilegiat es troba l’Hotel Terra-
dets, un establiment de tres estrelles amb vistes al llac 
que ofereix a més una interessant oferta gastronò-
mica.

El seu restaurant El Llac és un lloc ideal per assaborir 
l’excel.lent cuina pallaresa, un reflex de la cuina ca-
talana tradicional i de temporada amb tocs d’autor.

©MISSATGES
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SERVEIS I PRODUCTES 
SEGONS DISPONIBILITAT

I PRÈVIA RESERVA

Hotel Terradets***. Restaurant El Llac
• Allotjament.
• Gastronomia.

• Activitats:
Senderisme amb guia

Geocaching (localització de tresors en plena natura)
Visita a granja i degustació de formatges artesans a Basturs

Visita a l’església de Cellers (frescos de Josep Minguell)

Celler Castell d’Encus
• Visita al celler:

Dissabte, a les 11 hores.
• Tast de vins al celler

• Visita als cups,
ermita i restes del castell.

Centre d’Observació de l’Univers
• Entrada i visita al Parc Astronòmic:

Dissabtes, entre 11 i 14 hores / 16 i 24 hores.
Diumenges, entre 11 i 15 hores.

Transport
• Particular o col.lectiu.

• Assegurança de viatge vinculada.

Guia
• Guia turístic i/o acompanyant.

Preu
• Segons paquet contractat.

©HOTEL TERRADETS



ENOTURISME I HISTÒRIA
A LA NOGUERA
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©LAGRAVERA

©MONESTIR DE LES AVELLANES



SERVEIS I PRODUCTES 
SEGONS DISPONIBILITAT

I PRÈVIA RESERVA

Celler Lagravera
• Visita al celler:

De dilluns a divendres, de 9 a 18 hores.
Caps de setmana, a convenir.

• Tast de vins al celler
• Visita a la finca:

segons climatologia i horari.

Hostatgeria del Monestir***
• Allotjament.
• Gastronomia.

• Visita guiada al Monestir.

Transport
• Particular o col.lectiu.

• Assegurança de viatge vinculada.

Guia
• Guia turístic i/o acompanyant.

Preu
• Segons paquet contractat..

CELLER LAGRAVERA

Aquest és un viatge a l’arquitectura del vi. A la lo-
calitat d’Alfarràs, Lagravera és l’evolució d’una antiga 
gravera en un singular vinya.

En el marc de la DO Costers del Segre, Lagravera 
elabora vins ecològics que creixen entre les pedres 
i mostren el gust del pas de la terra a la grava i de 
la grava al raïm.

El celler uneix tradició i modernitat, sostenibilitat 
econòmica i ambiental, sent una obra singular que 
es nodreix dels seus antics elements de caràcter in-
dustrial que va merèixer el Premi 3M del Col.legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Els seus vins porten el poètic nom d’Ónra, en re-
ferència a l’honra entesa com l’honor que es porta 
al cor. 

MONESTIR DE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE 
LES AVELLANES

A Ós de Balaguer, a la comarca de la Noguera, es 
troba el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes (segle XII).

Els Germans Maristes, actuals propietaris del mones-
tir, han adaptat l’espai al segle XXI perquè obri les 
seves portes al visitant. El complex acull una Hostat-
geria Monàstica que ofereix allotjament als visitants i 
el seu restaurant El Claustre, abandera la gastronomia 
tradicional que té el seu màxim exponent en la Cuina 
de la Mel del Montsec.

El monestir, declarat bé cultural d’interès nacional al 
1931, gaudeix d’un entorn privilegiat entre boscos i 
terres de conreu. La pràctica del senderisme, el para-
pent a la vall d’Àger, els esports nàutics als pantans de 
Camarasa i Canelles o el muntanyisme al congost de 
Mont-Rebei, són algunes de les propostes.
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CELLER LAGRAVERA
+ MONESTIR DE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE LES AVELLANES

©MISSATGES



SERVEIS I PRODUCTES 
SEGONS DISPONIBILITAT

I PRÈVIA RESERVA

Fruita Blanch
• Visita a l’explotació fructícola

(segons climatologia),
l’obrador i l’agrobotiga.

Dissabtes, entre 10 i 14 hores / 16 i 19 hores.
• Melmelada d’obsequi.

Hostatgeria del Monestir***
• Allotjament.
• Gastronomia.

• Visita guiada al Monestir.

Transport
• Particular o col.lectiu.

• Assegurança de viatge vinculada.

Guia
• Guia turístic i/o acompanyant.

Preu
• Segons paquet contractat..

FRUITA BLANCH

A poc més de 5 quilòmetres de la ciutat de Lleida, a 
la partida de Granyena, es troba l’explotació fructíco-
la Fruita Blanch.

Aquesta empresa familiar té una llarga experiència 
a l’Horta de Lleida i està especialitzada en la pro-
ducció de fruita dolça. Després d’un llarg treball 
d’investigació, han recopilat les receptes tradicionals 
de la família amb les quals elaboren de forma artesa-
nal confitures, almívars, sucs i tot tipus de productes 
amb sabors únics i cent percent naturals.

L’explotació produeix principalment pomes, pe-
res, préssecs i nectarines, a més d’hortalisses. Fruita 
Blanch disposa d’obrador propi i agrobotiga, també 
on-line.

MONESTIR DE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE 
LES AVELLANES

A Ós de Balaguer, a la comarca de la Noguera, es 
troba el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes (segle XII).

Els Germans Maristes, actuals propietaris del mones-
tir, han adaptat l’espai al segle XXI perquè obri les 
seves portes al visitant. El complex acull una Hostat-
geria Monàstica que ofereix allotjament als visitants i 
el seu restaurant El Claustre, abandera la gastronomia 
tradicional que té el seu màxim exponent en la Cuina 
de la Mel del Montsec.

El monestir, declarat bé cultural d’interès nacional al 
1931, gaudeix d’un entorn privilegiat entre boscos i 
terres de conreu. La pràctica del senderisme, el para-
pent a la vall d’Àger, els esports nàutics als pantans de 
Camarasa i Canelles o el muntanyisme al congost de 
Mont-Rebei, són algunes de les propostes.

FRUITES BLANCH
+ MONESTIR DE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE LES AVELLANES
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©MONASTERIO DE LES AVELLANES



SERVEIS I PRODUCTES 
SEGONS DISPONIBILITAT

I PRÈVIA RESERVA

Fruita Blanch
• Visita a l’explotació fructícola

(segons climatologia),
l’obrador i l’agrobotiga.

Dissabtes, entre 10 i 14 hores / 16 i 19 hores.
• Melmelada d’obsequi.

Hotel Terradets***. Restaurant El Llac
• Allotjament.
• Gastronomia.

• Activitats:
esport, aventura, natura…

Transport
• Particular o col.lectiu.

• Assegurança de viatge vinculada.

Guia
• Guia turístic i/o acompanyant.

Preu
• Segons paquet contractat..

FRUITA BLANCH

A poc més de 5 quilòmetres de la ciutat de Lleida, a 
la partida de Granyena, es troba l’explotació fructíco-
la Fruita Blanch.

Aquesta empresa familiar té una llarga experiència 
a l’Horta de Lleida i està especialitzada en la pro-
ducció de fruita dolça. Després d’un llarg treball 
d’investigació, han recopilat les receptes tradicionals 
de la família amb les quals elaboren de forma artesa-
nal confitures, almívars, sucs i tot tipus de productes 
amb sabors únics i cent percent naturals.

L’explotació produeix principalment pomes, pe-
res, préssecs i nectarines, a més d’hortalisses. Fruita 
Blanch disposa d’obrador propi i agrobotiga, també 
on-line.

HOTEL TERRADETS. RESTAURANT EL LLAC

Pujant cap al Pirineu per la C-13, arribem a la pobla-
ció de Cellers, al Pallars Jussà al peu de la serra del 
Montsec i que dóna nom a l’immens llac que s’estén 
des de la conca de Tremp fins al congost de Terra-
dets.

Les seves aigües tranquil.les i gairebé sempre al ma-
teix nivell l’han convertit en destinació preferent per 
als amants dels esports nàutics.

En aquest entorn privilegiat es troba l’Hotel Terra-
dets, un establiment de tres estrelles amb vistes al llac 
que ofereix a més una interessant oferta gastronò-
mica.

El seu restaurant El Llac és un lloc ideal per assaborir 
l’excel.lent cuina pallaresa, un reflex de la cuina ca-
talana tradicional i de temporada amb tocs d’autor.

FRUITES BLANCH
+ HOTEL TERRADETS. RESTAURANT EL LLAC
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©HOTEL TERRADETS



EL SEU CONTACTE A

LLEIDA
EVENT&CONVENTION BUREAU

lleidacb@paeria.es
00/34 - 973 700 402

http://lleidacb.turismedelleida.com
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