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El vol deManchester del matí va arribar amb retard i els passatgers van esperar a la cafeteria.

Thomas Cook oferirà paquets de turisme
d’aventura amb vols des d’Alguaire el 2013
Destinats als anglesos a la primavera i l’estiu || A través del ‘tour operator’ Neilson, responsable que
aquest hivern hagin passat per l’aeroport lleidatà uns 25.000 britànics per anar a esquiar

INFRAESTRUCTURESAEROPORT

L. METAUTE
❘ ALGUAIRE ❘ El tour operator bri-
tànic Neilson, que treballa a l’ae-
roport d’Alguaire amb la com-
panyia britànicaThomas Cook,
iniciarà de cara a la primavera i
estiu del 2013 una nova oferta
turística destinada al mercat an-
glès que inclourà packs de vol,
allotjament i la pràctica d’un o
més esports d’aventura al Piri-
neu de Lleida, van informar ahir
fonts de la companyia a SEGRE.
Això suposarà que els avions de
Thomas Cook operin durant tot
l’any a l’aeroport d’Alguaire i
portin, a l’hivern, esquiadors an-
glesos amb destinació a les es-
tacions d’Andorra, i a l’estiu, cap
al Pirineu lleidatà.

Fonts de Thomas Cook van
afegir ahir: “Encara que ens hau-
ria agradat iniciar els packs tu-
rístics aquest any, necessitem
planificar l’oferta amb temps.
En aquests moments estem sos-
pesant la possibilitat d’oferir una
destinació compartida entre Bar-
celona i Lleida perquè resulti
més atractiu al turista anglès.”
En aquest sentit, el director del
Patronat deTurisme de la Dipu-
tació de Lleida, Jordi Blanch, va
afirmar que “Barcelona és un
punt d’atracció turística forta i
lluny de distanciar-nos-en hem
d’aprofitar el seu reclam per
atreure turistes a Lleida, així que
em sembla unamolt bona idea”.

L’anunci d’ahir de Thomas
Cook és el resultat de nombro-
sos contactes del patronat deTu-
risme i de la Generalitat amb
l’operadora britànica, l’última
reunió de la qual es va fer el mes
passat a Londres. Blanch va re-
cordar que“no només estem ne-
gociant ofertes amb tour opera-
tors britànics sinó que també hi
ha contactes per atreure turis-
tes russos, israelians, etcètera”,
com ja es va anunciar durant Fi-
tur a Madrid i que han ampliat
a la fira de turisme de Moscou
que es va celebrar la setmana
passada.

D’altra banda, els vols deTho-
mas Cook carregats d’esquia-
dors anglesos finalitzaran des-
prés de Setmana Santa, quan se
superarà la xifra dels 25.000
passatgers portats aAlguaire pel
tour operatorNeilson, xifra que
suposa que els avions anaven al
90%de la seua capacitat, demit-
jana. Els packs d’hivern, que in-
cloïen vol, allotjament i forfet
setmanal a les estacions andor-
ranes, costaven 1.700 euros, en-
cara que aquestes últimes set-
manes hi ha ofertes inferiors als
300 euros.
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Balanç de la temporada
❚ Des del passat 19 de desembre,
quan van començar a arribar es-
quiadors britànics a Alguaire a tra-
vés del tour operator Neilson, han
passat per l’aeroport 25.000 an-
glesos.

Perfil d’usuari
❚ Segons dades facilitades pel tour
operator anglès Neilson, l’edat mit-
jana dels seus clients és entre 28 i
35 anys, encara que el perfil varia

segons l’estació d’esquí a què es
dirigeixen. Per exemple, els que
van a Pas de la Casa acostumen a
ser menors de 30 anys; els de Sol-
deu, Grandvalira, són uns clients
més familiar, encara que també hi
ha parelles de 35 a 40 anys; final-
ment, els d’Arinsal són en un 75%
clients de famílies amb nens.

Valoració de l’aeroport
❚ Els anglesos que ahir esperaven
el seu vol amb destinació a Lon-

dres i Belfast a primera hora del
matí van explicar que encara que
les dimensions de l’aeroport el fan
“tranquil per a l’usuari”, van la-
mentar que no hi hagi més serveis
de lleure i comerç. Molts, sobretot
els joves, lamentaven ahir (que hi
va haver un vol que va arribar amb
una hora de retard) que no hi ha-
gués res per distreure’s. D’altres,
van criticar la falta de lloc per as-
seure’s, cosa que va obligar molts
a seure a terra.

«Sóc mandrós,
segurament vindria de
vacances al Pirineu a
l’estiu però no per
practicar un altre esport
que no fos esquí.»

BARRY. GUERNSEY

Vindria a Lleida a l’estiu a practicar ràfting o un altre esport?

ENQUESTA

«No m’importaria
vindre a l’estiu de
vacances però no per
fer esport sinó per
disfrutar del clima i dels
paisatges.»

EVE. LONDRES

«M’agradaria vindre al
Pirineu a fer ràfting o
qualsevol altre esport
d’aventura. He vingut
altres vegades a
Espanya i m’agrada.»

CHRIS. LONDRES

«No descarto la
possibilitat de vindre
de vacances a l’estiu,
això sí, haurien
d’ampliar serveis a
l’aeroport.»

CHRISTINA. LONDRES

«És la primera vegada
que vinc a esquiar i la
primera que passo per
aquest aeroport. Encara
que no està malament,
no vindria a l’estiu.»

BARBARA. GUERNSEY

Ferit després de quedar mig sepultat
per una allau fora de pistes a Aran
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Lesempresesde
turismeactiudel
Pirineuho celebren

■ El president deTurisme
Actiu del Pirineu i de l’as-
sociació d’Empreses d’Es-
ports d’Aventura del So-
birà, Florido Dolcet, va ce-
lebrar l’anunci deThomas
Cook ja que “les empre-
ses del territori estem tre-
ballant perquè l’aeroport
no es limiti només a l’hi-
vern”.

Per aquest motiu, va
afegir Dolcet,“hem d’uni-
ficar l’oferta d’allotjament,
serveis, activitats... per cre-
ar un pack prou comerci-
al i atractiu, no només per
a anglesos”.

Lesestacions
d’esquí jamiren la
SetmanaSanta

■ Les estacions d’esquí de
Lleida van tancar ahir el
millor cap de setmana de
la temporada pel que fa a
quantitat i qualitat de neu,
encara que el nombre d’es-
quiadors no ha sigut mas-
siu com esperaven.Ara ja
miren les vacances de Set-
mana Santa.

El nombre d’esquiadors
que va passar ahir per l’ae-
roport d’Alguaire va ser
de 540. L’única incidència,
el retard d’una hora d’un
vol procedent deManches-
ter.
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