Formentera es promocionarà durant els pròxims dies a 5 fires de països del nord d'Europa
divendres, 15 de gener de 2016 20:41

«Formentera com a destinació de turisme familiar i natural, aquesta és l'illa que es mostra
durant aquesta setmana a 3 fires turístiques», segons ha explicat el gerent del Patronat de
Turisme, Carlos Bernús, que ha destacat que es tracta d'atraure turisme de països del nord
d'Europa en els extrems de la temporada. Aquestes són, segons el gerent de Turisme, «unes
nacionalitats que cada any estan més interessades en conèixer Formentera i que poc a poc
aporten més visitants a la nostra illa».

Formentera comparteix estand amb la resta de les illes a tres fires turístiques que tenen lloc
aquesta mateixa setmana. Entre el dimecres 13 i diumenge 17 de gener una guia holandesa
contractada pel Consell mostra els encants de la Pitiusa del Sud a la fira turística
Vakantiebeurs d'Utrecht, a Holanda. Entre el dijous 14 i el diumenge 17 també es promociona
la nostra illa a la fira Ferien de Viena, Àustria. I el cap de setmana, demà dissabte 16 i
diumenge 17 es mostrarà el millor de la nostra destinació a fira CMT, de Stuttgart, Alemanya,
segons ha explicat el gerent.

Pròxima setmana

La pròxima setmana continua la promoció de Formentera a Europa. El dilluns 18 de gener una
persona de la empresa de comunicació Baltus, empresa especialitzada en promoció turística a
Holanda, «assistirà en representació de Formentera a un acte organitzat per Turespaña a la
ciutat de La Haya, Holanda». Formentera també estarà representada a l'estand de Turespaña a
la fira Matka, de Helsinski, Finlandia, que tindrà lloc entre el 21 i el 24 de gener, segons Bernús,
que ha destacat que en aquesta fira també tindrem «un estand propi dins la zona d'illes
paradisíaques».
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