Formentera es promociona com a destinació esportiva
divendres, 25 de gener de 2019 13:50

La consellera de Turisme, Alejandra Ferrer ha fet avui migdia a FITUR una presentació davant
la premsa especialitzada sobre Formentera com a destinació esportiva. La trobada s'emmarca
en els actes de promoció que el Consell de Formentera realitza en la principal fira de promoció
turística en l'àmbit estatal que se celebra fins al pròxim diumenge a Madrid.

A l'acte s'ha presentat el calendari esportiu d'aquest 2019, i la consellera ha explicat "la
combinació de natura, paisatge, cultura i gastronomia que pot oferir Formentera com a valors
afegits pels esportistes que s'animin a conèixer o gaudir de la nostra illa mentre practiquen
diferents modalitats esportives".

Alejandra Ferrer ha presentat esdeveniments esportius com la Mitja Marató, Formentera All
Round Trail, Formentera to Run, Marnaton, la Volta a Formentera en BTT, o el Triatló, entre
d'altres. La consellera ha explicat que en els últims anys Formentera ha aconseguit convertir-se
en una destinació esportiva, i ha destacat que "l'organització d'aquestes proves es realitza
sempre tenint en compte la necessitat de protegir l'entorn i utilitzar els recursos naturals sense
que això els perjudiqui, i és per això que les proves tenen sempre una inscripció limitada".

Descomptes en el desplaçament
A més el Consell de Formentera i Unisport Consulting, empresa organitzadora d'
esdeveniments esportius, i la naviliera Trasmediterránea han presentat l'acord per millorar les
opcions de desplaçament a Formentera, des de la Península i Palma dels participants de la
Mitja Marató, la Volta a Formentera en BTT, i el Triatló Illa de Formentera.

En concret, la naviliera ofereix descomptes en el preu dels bitllets als esportistes en els
enllaços que fa des de Palma, Barcelona, València i Gandia cap a les illes. Els atletes també
podran embarcar el seu equip, bicicleta inclosa, de manera gratuïta.

La consellera ha agraït que s'hagi arribat a aquest acord que "tracta de facilitar l'arribada dels
esportistes i també la possibilitat de portar el seu propi material esportiu". D'altra banda,
Alejandra Ferrer ha recordat que els visitants també poden gaudir dels descomptes i valors
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afegits que ofereixen els establiments de l'illa gràcies a la campanya "Descobreix Formentera"
del maig i de l'octubre.
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