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TOURNATOUR 2017
ALEMANHA

FIETS EN WANDELBEURS UTRECHT 2018
HOLANDA

TOURNATOUR 2018
ALEMANHA

AMERICAN BIRDING EXPO 2018
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

WTM – WORLD TRAVEL MARKET 2018
REINO UNIDO

RIO GRANDE VALLEY BIRDING FESTIVAL 2018
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

EMOTIONS TRAVEL COMMUNITY - BARCELONA 2018
ESPANHA
Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo
Assessoria:

1

TOURNATOUR 2017
ALEMANHA
Teve lugar, entre os dias 1 e 3 de setembro de 2017, em
Dusseldorf, a edição de 2017 da TourNatur, feira
dedicada à temática do Turismo de Natureza.

Foram três dias em que foi possível tomar contacto com uma ampla gama de destinos
turísticos, atividades ao ar livre, equipamentos técnicos inovadores, um vasto programa
informativo e de apresentações e atrações para os visitantes, através do qual a feira
confirmou sua posição, também através dos mais de 45.000 visitantes, enquanto um
dos principais eventos do setor.

A Azenhas da Seda representou a oferta empresarial da região do Alentejo nessa feira.

Assessoria:

2

FIETS EN WANDELBEURS UTRECHT 2018
HOLANDA
Feira temática, de público, com foco no Cycling e
Walking, que teve lugar entre os dias 2 e 4 de março
em Utrecht.

Para além dos destinos e das empresas com enfoque nesta área, a feira comtempla
também áreas específicas onde toda a tecnologia e equipamentos relacionados com
estas atividades estão representadas.

Foram mais de 500 expositores na área de ciclismo, caminhada e atividades ao ar livre.
Este evento integra também a feira a Bike Motion e o E-bike Xperience.

Nesta edição o Alentejo fez-se acompanhar pela Corktour que representou a oferta de
caminhadas na região.

Assessoria:

3

TOURNATOUR 2018
ALEMANHA
Teve lugar, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro,
em Dusseldorf, a edição de 2018 da TourNatur, uma das
feiras temáticas de Walking e Cycling mais importantes
no contexto europeu.

Participaram com balcão as seguintes empresas em representação da oferta do
Alentejo: Konzeptours, Tivoli Ecoresort, Corktour e Herdade do Touril.

AMERICAN BIRDING EXPO 2018
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Feira temática de turismo de natureza com foco na observação de aves que decorreu
entre os dias 21 e 23 de setembro, em Oaks, Pennsylvania e contou com a participação
da Birds & Nature Tours e do Hotel Museu em representação da oferta do Alentejo neste
segmento.

Assessoria:

4

WTM – WORLD TRAVEL MARKET 2018
REINO UNIDO
Teve lugar em Londres, entre os dias 5 a 7 de novembro, uma das maiores e mais
importantes feiras generalistas, exclusiva para profissionais.

Neste evento a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo representou a
oferta regional dos vários segmentos e foi acompanhada pela Nautialqueva – Amieira
Marina, que representou a oferta de Turismo Náutico da região.

RIO GRANDE VALLEY BIRDING FESTIVAL 2018
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Feira temática de turismo de natureza com foco na observação de aves que teve lugar
entre entre os dias 7 e 11 de novembro, no Fair Park Blvd, Harlingen, Texas, na qual
marcaram presença, em representação da oferta deste produto na região, a Birds &
Nature Tours e o Hotel Museu.

Assessoria:

5

EMOTIONS TRAVEL COMMUNITY
BARCELONA 2018
ESPANHA
Continuando a aposta na promoção da oferta dirigida ao segmento “luxury” a região do
Alentejo fez-se representar, através das unidades Hotel Convento do Espinheiro,
Sublime Comporta, Herdade da Malhadinha Nova e São Lourenço do Barrocal, neste
importante evento que decorreu no Museu Marítimo de Barcelona entre os dias 11 e 14
de novembro.

Esta ação permitiu dois dias e meio de reuniões pré-agendadas e networking com buyers
internacionais de mais de 30 mercados.

Assessoria:

