
 

 

 

                         Preus especials Lleida Expo Tren 2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOTEL ZENIT LLEIDA 4**** 
Inaugurat en 2004 i situat en ple centre de negocis de la ciutat, a 50 metres de la Rambla Ferran, a 5 minuts de 
l'estació de tren Lleida -Pirineus i molt a prop del recinte firal. El Zenit Lleida constitueix un hotel del seu 
temps amb una completa gamma de serveis, equipaments i  mitjans tècnics per aconseguir que els seus clients 
es trobin com a casa. 

PREU ESPECIAL EXPOTREN  
Preu per persona i nit en habitació doble allotjament i esmorzar: 45 € iva inclòs. 
Preu per persona i nit en habitació single allotjament i esmorzar: 76 € iva inclòs. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 HOTEL REAL LLEIDA 3*** 
Situat en ple centre comercial i de negocis de Lleida, al costat del conjunt historicoartístic de la ciutat, a  només 
500 m. de la estació de tren Lleida -Pirineus, a 200 m. de l'Estació d'autobusos, davant del Recinte Firal i del 
Campus Universitari. 
 
PREU ESPECIAL EXPOTREN  
 Preu per persona i nit en habitació doble allotjament i esmorzar: 36 € iva inclòs. 

 Preu per persona i nit en habitació single allotjament i esmorzar: 61 € iva inclòs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOTEL IBIS LLEIDA 2** 
L'Hotel Ibis Lleida forma part de la esplèndida i moderna ciutat. Amb 79 habitacions climatitzades, 
insonoritzades i amb wifi. Disposa d'un restaurant "Open" i un modern bar obert les 24 hores, pàrquing cobert 
(pagament), sala de fitness i sales de reunions amb videoconferència. Està situat a 21km de l'Aeroport Lleida-
Alguaire, a 2,5 km de l'estació de tren Lleida-Pirineus, a 2km de l'estació d'autobusos, a 3 km de la Llotja i a 1,5 
km de la fira. 
 
PREU ESPECIAL EXPOTREN 
Preu per persona i nit en habitació doble allotjament i esmorzar: 32 € iva inclòs. 
Preu per persona i nit en habitació individual allotjament i esmorzar: 52 € iva inclòs.  
 
 
HOTEL SENATOR CONDES LLEIDA 4**** 
L'Hotel Senator Comdes està estratègicament situat i està ben comunicat amb el centre històric i a la Seu Vella, l'edifici més emblemàtic de 
la ciutat. A més, es troba a 5 minuts del recinte firal i del Palau de Congressos, a 10 minuts de la zona comercial. 
 
PREU ESPECIAL EXPOTREN 
Preu per persona i nit en habitació doble allotjament i esmorzar: 45 € iva inclòs. 
Preu per persona i nit en habitació individual allotjament i esmorzar: 58 € iva inclòs.  
 
 
 
RESERVES 
Agència Pirineu Emoció 
Telèfon: 973681518 / 973681519   
E-mail: info@pirineuemocio.com 
 

La data límit per admissió de reserves serà fins el 10 de Febrer 
Excepte a l’hotel Senator Condes que degut a l’alta ocupació serà el 31 de Gener 2017. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**TAXA TURISTICA NO INCLOSA. PAGAMENT DIRECTE A L’H OTEL APROX. ENTRE  0,85  I  1,00 € MES IVA PER NIT I PER PERSONA 
 
 


