Formentera es ven com a destinació natural i esportiva a la ITB de Berlín
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Formentera es promociona des d’avui i fins al pròxim diumenge 13 de març a la ITB de Berlín
mostrant el nou catàleg de rutes verdes i els seus esdeveniments esportius “perquè els turistes
alemanys vinguin a gaudir de la nostra illa fora de temporada”. Així ho ha explicat la consellera
de Turisme, Alejandra Ferrer, a la presentació oficial de les Illes Balears com a destinació
turística esportiva i de natura, a la que ha assistit acompanyada del president del Consell de
Formentera, Jaume Ferrer.

En aquesta fira Formentera es presenta com una destinació per visitar en temporada baixa, les
campanyes Descobreix Formentera al maig, i Descobreix Formentera a l’octubre, “són un clar
exemple dels avantatges que l’illa ofereix durant aquests mesos”, ha explicat la consellera. A
més, “els turistes alemanys, acostumats a un clima més fred, solen gaudir especialment en
aquestes dates, i són molt respectuosos amb el medi ambient, que és el tipus de visitant al que
ens volem dirigir, perquè la sostenibilitat és fonamental per nosaltres”, ha afegit.

Viatge virtual a Formentera

Des d’aquesta fira es podrà fer un “viatge” amb l’ajuda d’una bicicleta estàtica i unes ulleres de
realitat virtual al Parc Natural de les Salines o a les platges de Migjorn. “Així mostrem de
primera mà els principals atractius de l’illa”, ha explicat Alejandra Ferrer. A més, per fomentar
més la rotació per l'estand de les Balears, en el qual Formentera té un espai diferenciat,
s'ofereix una atenció personalitzada als visitants i se'ls hi facilita informació sobre la vessant
natural de l'illa. L'esport també té un apartat destacat a l'estand, on es presentaran els més de
20 esdeveniments esportius organitzats en temporada baixa per atraure turisme, que juntament
amb els esdeveniments culturals sumen més de 60 propostes al llarg de tot l'any, segons ha
explicat Alejandra Ferrer.
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