Montanhas Mágicas® voltaram a marcar presença no maior salão de turismo do país.
Terça, 21 Março 2017 14:23

De 15 a 19 de março de 2017 a ADRIMAG voltou a marcar presença na BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa
,
para dar a conhecer, a milhares de visitantes, empresas e profissionais de turismo, o território e
a marca turística
Montanhas Mágicas
®

.

A presença nesta feira constituiu uma excelente oportunidade, não só, para se promoverem os
produtos e serviços turísticos do território, os produtos locais, o artesanato, os eventos
(especialmente a conferência EUROPARC , que se realizará de 6 a 10 de setembro) e os
projetos de desenvolvimento local mas, também, para se estabelecerem contactos com
responsáveis políticos, parceiros locais, regionais e nacionais, operadores turísticos, agentes
de viagens, hoteleiros, empresas de animação turística e outros profissionais direta e
indiretamente ligados ao setor turístico, cujos contactos/parcerias constituem uma importante
mais valia na organização, promoção e comercialização do território como destino turístico.

No ano que foi decretado pela ONU como o “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o
Desenvolvimento”, a presença das
Montanhas Mágicas
®

no maior salão de turismo do país assumiu uma importância acrescida na medida em que se
procurou dar a conhecer um território com uma riqueza natural e cultural incrível, detentor de 5
espaços classificados (4 SIC Rede Natura 2000 e um Geoparque da UNESCO), galardoado
com a Carta Europeia de Turismo Sustentável, em Áreas Protegidas e Classificadas, desde
novembro de 2013.

A grande afluência de visitantes, ao longo dos cinco dias do certame, coloriu, acalorou e
abrilhantou o espaço promocional das Montanhas Mágicas ® , que se apresentou com um
stand temático, representativo das riquezas naturais e culturais do território, tendo merecido
inúmeros elogios por parte dos visitantes. A organização do espaço permitiu enfatizar a
presença das pessoas, as relações profissionais e de amizade, os negócios, o convívio e a
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transmissão da mensagem de desenvolvimento turístico sustentável.

Deixamos aqui uma palavra de agradecimentos a todos quantos visitaram o nosso stand, bem
como a todos os parceiros que colaboraram na sua animação e na promoção das serras do
Montemuro, Arada e Gralheira, em especial os municípios que integram as Montanhas
® : Castro
Mágicas
Daire, São Pedro do Sul, Vale de Cambra, Sever do Vouga, Arouca, Cinfães e Castelo de
Paiva.

A presença na BTL 2017 realizou-se no âmbito de uma das ações do projeto SIAC “ Internaci
onalizar as Montanhas Mágicas
®

”, cofinanciado pelo Compete 2020.
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