
COM COMPRAR UN PAQUET DE TU I LLEIDA 
 

1. Escull el teu viatge: 

Tria la pestanya de “Destinacions” si ja saps on vols anar de vacances (Montsec, Urgell, Les Garrigues, 
etc.)  

 

 

O bé “Temàtica” si tens clar quin tipus d’experiència vols realitzar (astronòmica, cultural, gastronòmica, o 
de natura i aventura). 

 

 

 

 

 



2. Buscador 

A la part superior de la nostra pàgina podràs trobar un buscador que t’ajudarà a trobar el viatge dels teus 
somnis. Introdueix on t’agradaria anar de vacances i/o què hi vols fer. 

 

 
3. Mira les característiques de cada paquet 

Dins de cada paquet trobaràs els serveis que s’inclouen i imatges dels indrets. Si necessites més 
informació, a la part inferior de la pàgina podràs trobar dins la pestanya “Allotjaments” les característiques 
dels allotjaments oferts. I, dins la pestanya “Activitats” les descripcions de les activitats que es realitzen 
dins el paquet.  

 



 

 

4. Introdueix les dades  

Un cop tinguis clar quin paquet s’adapta a les teves necessitats és el moment de fer la reserva.  

• Si necessites una data concreta pots demanar-nos disponibilitat a través dels formularis de 
contacte o del mail info@lleidaitu.com 

• Si, en canvi, vols fer un regal o disposes de dates més flexibles pots comprar el paquet i 
disposaràs de 6 mesos per a utilitzar-lo. 

Escull l’allotjament que desitges i el número de persones que gaudireu de l’experiència i clica a “Afegir a 
la Cistella”.  

Si disposes d’un codi descompte el podràs fer efectiu a la següent pantalla. 

 

 



5. Comprova els productes que tens a la cistella 

Un cop introduïdes les primeres dades, passaràs a entrar a la cistella. Si desitges seguir comprant o 
“passejant” per la nostra pàgina web pots prémer el botó “Continuar Comprant” que trobaràs a la part 
superior dreta de la pantalla. Per tornar a la cistella, prem la icona del carret que trobaràs en l’extrem dret 
de la barra superior o introdueix la direcció www.lleidaitu.com/carrito  

Revisa que els productes que tens a la cistella siguin correctes. 

 

 

6. Introdueix el codi descompte (si escau) 

Si tens un codi descompte el podràs introduir a la secció “Teniu un codi promocional?”. Escriu el codi del 
descompte i prem “Aplicar cupó” per a què s’actualitzi el preu final del paquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Inici del procés de reserva 

Prem “Anar a caixa” per fer efectiu el pagament. Omple els detalls de facturació (nom, cognoms, població, 
telèfon i correu electrònic) i passa a la següent pantalla “Continueu”. 

 

 

8. Xec Regal 

Si voleu regalar aquest paquet a algú teniu una pestanya per poder-ho personalitzar. Podeu introduir el 
nom d’aquesta persona o qualsevol detall que li vulgueu fer saber. En 24h-48h rebreu un mail amb un xec 
regal al nom de la persona que heu introduït per a què li feu arribar com desitgeu.  

 

 

9. Mètode de pagament 

Revisa els detalls de la teva comanda. Pots realitzar el pagament amb targeta de crèdit o mitjançant una 
transferència bancària. 

Un cop escollit el mètode de pagament prem el botó “Realitzar pagament”. 



 

 

10. Rebut de compra 

Un cop realitzat el pagament t’apareix una pantalla on et confirma la reserva. Tens dades com el número 
de la comanda, la data, el preu i el mètode de pagament. 

 

11. Contacte 

Si necessites escollir dates un cop has fet el pagament, o ens vols realitzar qualsevol consulta ens pots 
escriure a info@lleidaitu.com o trucar-nos al 973 438 232  

 


