
ALLOTJAMENTS PER A 
SENDERISTES I CICLOTURISTES

hola@benvinguts.cat



LES 4 PROMESES DE BENVINGUTS



L’ACOLLIMENT MÉS CÀLID
La millor base per a les teves vacances, 

per sentir-se com a casa.

Moderador
Notas de la presentación
La millor base per a les teves vacances, per sentir-se com a casa.Qualitat, confort, caràcter, acolliment, etc. són algunes de les característiques dels allotjaments que hem seleccionat des de Benvinguts, segell de qualitatper a allotjaments: hotels, apartaments, cases de turisme rural, càmpings, albergs i refugis que han centrat la seva oferta pensant en els senderistes o en els cicloturistes.Qualitat no és sinònim de luxe, qualitat és garantir que tothom se sentirà ben acollit.



ET SENTIRÀS SEMPRE ACOMPANYAT
Les persones que t’acullen et faran veure el seu entorn

amb uns altres ulls.

Moderador
Notas de la presentación
Les persones que t’acullen et faran veure el seu entorn amb uns altres ulls.Les persones que t’allotjaran són senderistes o ciclistes apassionats, persones com tu, amants del territori i que coneixen multitud de detalls de cadacamí i de cada raconada. Amb el seu coneixement i la seva experiència t’ajudaran a veure, entendre i estimar el territori amb uns altres ulls i entrar en l’essència dels detalls, amb la qual cosa deixaràs de ser un foraster i et convertiràs en un altre habitant de les comarques de Lleida.



HEM PENSAT EN TOT
Hem pensat en tots els detalls 

perquè  les teves vacances siguin perfectes.

Moderador
Notas de la presentación
Hem pensat en tots els detalls perquè les teves vacances siguin perfectes.Les vacances están fetes de petits i gran moments, experiències i vivències que permeten amarar-se del lloc on som, viure sensacions; és el momentideal per compartir amb la parella, amb els amics, i és també l’ocasió per estar obert i per deixar-se sorprendre.Perquè només t’hagis de preocupar de gaudir de les teves vacances, que et permetin viure el nostre  territori, hem pensat en tots els detalls que fan quela teva estada vagi com la seda, sense problemes.



RELAXA’T I RECARREGA PILES
Cada jornada té la seva recompensa

Moderador
Notas de la presentación
Cada jornada té la seva recompensa: un merescut descans i un bon sopar amb gust i especialitats tradicionals és el que necessites per recarregar-tecompletament.El premi de cada dia no és arribar dalt del cim més alt, ni recórrer més km amb la teva bici. El premi és a l’arribada, en el moment en què assegut a laterrassa o al jardí del teu allotjament et relaxes i rememores tot el camí que has fet. O, potser millor, el premi és tastar els sabors de la cuina tradicionallocal, la veritable essència dels paisatges que has viscut



COM LES COMPLIM?



Com les complim?

 Augmentant l'empatia dels allotjaments envers els senderistes i 
els  cicloturistes
 Millorant els processos de la prestació dels serveis
 Afavorint el paper d'especialista local dels propietaris, directors  i 
gerents d'allotjaments
 Assegurant l’existència d’uns elements mínims en cada 
allotjament

Moderador
Notas de la presentación
 Augmentant l'empatia dels allotjaments envers els senderistes i els  cicloturistes- Donant claus per entendre’ls i millorar el tracte que els dispensen  Millorant els processos de la prestació dels serveis Conceptualitzar tots els elements que integren la prestació dels servei d’allotjament exercicis amb el disseny i la prestació de serveis per clients especialitzats ampliant l’oferta de serveis actual  augmentant el valor de la seva oferta  Afavorint el paper d'especialista local dels propietaris, directors  i gerents d'allotjaments- Fonamentat en l’estratègia de dinamitzar al màxim els recursos ultra locals, que reforcen la diferenciació  Assegurant l’existència d’uns elements mínims en cada allotjament- amb el compliment d’uns criteris mínim relatius a la infraestructura - la dinamització dels recursos pels senderistes i cicloturistes



1. Permisos
2. Farmaciola
3. Elements informatius
4. Informació meteorològica
5. Equipament dels establiments
6. Alimentació
7. Dinamització
8. Implicació en el territori
9. Formació

Criteris de Benvinguts

Moderador
Notas de la presentación
permisosEls allotjaments compleixen amb els requisits legals d'obertura i disposen de les assegurances corresponents (Accidents i / o RC)farmaciolaEs disposa de farmaciola especialitzat per atendre petites ferideselements informatiusInclou els elements que faciliten la pràctica del senderisme o del cicloturisme, tant a persones que ja vénen amb aquesta intenció com les persones que s'animen a practicar-lo en el moment d'arribar a la destinació.informació meteorològicaEs disposa de previsió actualitzada dos o tres dies vistaEquipament dels establimentsHi ha un espai per a la cura del material esportiu o tècnic dels usuarisHi ha elements per a la neteja de les botes i altre material esportiu abans d'entraralimentacióBenvinguda: refresc / beguda calentaOferta equilibrada per a l'exercici i per a dietes (vegetarians, celíacs, etc.)Els horaris s'adapten a la pràctica de l'activitatTenen estratègies per servir menjars fora dels horaris establertsdinamitzacióSaben informar personalment dels itineraris de la zona.Dinamitzen els clients en les activitats que es realitzen en el seu entornFaciliten els serveis per complementar les activitats que es proposenImplicació en el territoriEs fomenta la implicació en el desenvolupament de l'estratègia turística de la zona i en la defensa dels seus valors naturals, patrimonials, culturals, etc.formacióEs fomenta la formació contínua



PERQUÈ BENVINGUTS?



És el resultat de l'experiència professional i el fruit d'un procés
iniciat fa 8 anys
 Problema a solucionar: els allotjaments no són conscients de les 
necessitats especials que tenen els senderistes o cicloturistes.
 Premissa: la millora en els allotjaments comportarà un augment
del desenvolupament del senderisme com a producte turístic.
 Sintetitza criteris de diversos estàndards europeus adaptats a la 
realitat local (tipologia d'allotjaments i clima)
 Fonamentat en la formació i la millora contínua

Història de Benvinguts

Moderador
Notas de la presentación
Senderistes i Cicloturistes Benvinguts és el resultat de l'experiència professional i el fruit d'un procés iniciat fa uns 8 anys: constatem que molts dels allotjaments on ens hem allotjat o estem utilitzant per als nostres productes no són conscients de les necessitats especials que tenim els senderistes o cicloturistes.La preocupació del sector del senderisme, representat a l'Associació Catalana d'Empreses de Senderisme, és la d'assegurar que els allotjaments garanteixin als usuaris un nivell de servei mínim i pensat per a ells. Entenem que la millora en els allotjaments comportarà un augment del desenvolupament del senderisme com a producte turístic.Per això es van sintetitzar els criteris de diversos estàndards europeus com Walkers Welcome del Regne Unit, Rando Plume de França, Bet und bike d'Alemanya, Wander-Hotels del Tirol suís i austríac, entre d'altres i que s'han adaptat a la realitat local (tipologia d'allotjaments i clima.



 Actualment: implantació realitzada amb el suport del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida i de l’ACT.
 Inclou 37 allotjaments de diferents tipologies: hotels, turisme
rural, càmping, apartaments, i albergs.
 S’ha fet un reconeixement amb altres segells especialitzats
 2015: ampliació del nombre d’allotjaments a Lleida i extensió cap
a Catalunya
 Estratégia de  present i futur: creació de paquets turístics en 
col·laboració amb agències de viatge locals.

Història de Benvinguts



ELS BENEFICIS

Moderador
Notas de la presentación
Els beneficis de Benvinguts són dobles:- Pels usuaris, que troben uns allotjaments que ha pensat en ells- Pels allotjaments, que tenen unes eines per diferenciar-se



Beneficis per a l'usuari

 Els allotjaments han adaptat els seus serveis per afavorir la 
pràctica del senderisme i cicloturisme.
 L'allotjament disposa de la infraestructura amb la qual tenir cura 
del material tècnic dels usuaris.
 El personal de l'allotjament disposa del coneixement per poder 
aconsellar.
 A l'allotjament hi ha informació pràctica de la zona, es 
suggereixen les rutes més interessants i de quina manera realitzar-
les per gaudir al màxim de l’estada.
 L'oferta de menjars cobreix les seves necessitats i l'establiment
pot flexibilitzar els seus horaris.
 L'allotjament compleix uns estàndards similars als existents en 
altres llocs d'Europa i un organisme independent revisa el seu
compliment.



Beneficis per als allotjaments

Millora el coneixement dels segments dels senderistes i 
cicloturistes, els mercats d'origen i les tendències del mercat.
 Coneix les necessitats d'aquests dos grups d'usuaris i sap com
satisfer-les.
 Afavoreix l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques entre els
allotjaments.
 Facilita eines i recursos per orientar els negocis cap a aquests
usuaris específics.
 Millora el posicionament dels allotjaments en els mercats
nacionals i internacionals.



Benvinguts: allotjaments per a senderistes i cicloturistes

hola@benvinguts.cat

Moltes gràcies
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