
LLEIDA CITY TOUR
90 Minuts / Visita PeatonalINTRODUCCIÓ I PROGRAMA

El Rei Que Té Lleida

Els antics trobadors ja mencionaven la relació entre Jaume I el 
Conqueridor i la ciutat com “el rei que té Lleida”. Ben plantat, valent, 
intrèpid, apassionat… Artífex de l’expansió territorial de l’antiga 
Corona d’Aragó, Jaume I fou alhora un gran legislador i un gran 
impulsor de l’economia lleidatana durant el segle XIII.  Coronat a 
Lleida, al Castell del Rei l’any 1214 a l’edat de sis anys, Jaume I man-
tingué un intens i estret lligam amb la ciutat. En són prova la Fira de 
Sant Miquel i la Paeria de Lleida, privilegis concedits per Jaume I 
els anys 1232 i 1264 respectivament.
La presència del monarca a la ciutat de Lleida tingué una gran 
importància. Amb només sis anys hi va ser jurat rei i més tard hi 
va signar la seva primera carta. Va ser també des d’aquesta ciutat 
que Jaume I va cercar pobladors lleidatans per a les noves terres 
conquerides. Gràcies al rei Jaume Lleida va poder acunyar moneda 
i va obtenir el privilegi de Paeria l’any 1264. La vida del monarca 
transcorre, a més, gairebé alhora que la construcció de la Seu Vella, 
paradigma indiscutible del romànic català.

La Visita

Acompanyats per un guia oficial de Catalunya coneixerem els 
edificis del centre històric com la Capella del Peu del Romeu, amb 
la seva llegenda del Cami de Sant Jaume, la majestuosa Cate-
dral Nova, l’edifici gòtic de l’antic Hospital de Santa Maria amb un 
magnífic pati central porticat, la Plaça Sant Francesc amb la casa 
modernista Melcior, el Palau de la Paeria, amb una façana romànica 
i un altre neoclàsica, l’Arc del Pont amb els cabdills ilergetes Indíbil i 
Mandoni, etc…
Finalitzarem el recorregut amb una visita exterior del monument 
més emblemàtic de Lleida, la Seu Vella o catedral antiga romà-
nic-gòtica. 

La ruta està formada pels s3güents punts:
• Capella del Peu del Romeu
• Catedral Nova
• Antic Hospital de Santa Maria
• Av. Blondel
• Plaça Sant Francesc
• Arc del Pont
• Estatua d’Indíbil y Mandoni
• Palau de la Paeria (Ajuntament)
• Plaça de Sant Joan
• Exterior de la Seu Vella

Amb aquesta visita el turista podrà apreciar i valorar la trascen-
dència històrica de la ciutat a través dels seus monuments més 
representatius.

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modificar sense afectar el seu contingut.
* Algun edifici/monument pot ser temporalment fora del programa de visita per raons alienes a 
l’organització de la visita.

   DATES DE SORTIDA          PREU (per persona)

    2020 - De Dilluns a Dissabte: 11 H

   SORTDA: c/major 31 (Oficina Turisme)

ADULTS: 7€ / PENSIONISTES: 4€

   NENS I ESTUDIANTS: GRATIS
    Suplement Habitació Individual: 198 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU
• Visita peatonal amb guia oficial de Catalunya
• Visites als punts detallats en el programa

EL PREU NO INCLOU

VISITES

G
UIADES

monumental qualitat/Preu

• Entrada a la Seu Vella
• Cap altre servei no especificat al programa


