Formentera es promociona per atraure visitants fora de la temporada alta
dimecres, 18 de setembre de 2019 11:51

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, informa que aquests dies es
promociona l'illa a dues fires turístiques de Suïssa i Holanda, així com a un festival d'ornitologia
del Delta de l'Ebre.

El cap de promoció, Carlos Bernús, s'ha traslladat a la ciutat suïssa de Montreux per participar
en la fira TTW Romandie (Travel Trade Workshop) que té lloc entre avui i demà en aquesta
ciutat, “i que és una de les més importants adreçada als professionals del turisme de la part
francòfona de Suïssa”, segons el cap de promoció.

“En aquesta fira destacarem els grans valors ecològics de la nostra destinació amb l'objectiu
d'atraure visitants fora de la temporada alta”, segons ha declarat Carlos Bernús. Formentera
compta amb un estand propi amb material promocional de l'illa.

Utrecht, Holanda
A més, entre el 17 i el 22 de setembre, Formentera també participa en la fira 50 Plus, de la
ciutat holandesa d'Utrecht, dirigida a turistes de més de 50 anys, “que poden venir a visitar
Formentera fora dels mesos de temporada alta, amb més calma”, segons el responsable de
promoció. Bernús també ha assegurat que el tipus de visitant que s'atrau “té un poder
adquisitiu mitjà alt i està molt conscienciat ecològicament”.

Turisme ornitològic
Dins el mercat de turisme estatal, Formentera també es promociona des d'avui i fins al pròxim
divendres 20 de setembre en el Delta Birding Festival que té lloc al MónNatura Delta, un
conjunt d'illes situades a la part sud del Delta de l'Ebre. “En aquest certamen aprofitarem per
mostrar la riquesa ornitològica de Formentera i així atraure un tipus de turisme especialitzat que
disfruta i té cura de la natura”, segons el cap de promoció.

Visita de Toronto
D’altra banda, aquesta setmana també visitarà Formentera premsa especialitzada amb viatges
culturals procedent de Toronto, Canada, “faran un recorregut per llocs culturals i patrimonials
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com el monument megalític de Ca Na Costa, els jaciments des Cap de Barbaria, entre d'altres
atractius turístics de Formentera”, segons ha conclòs Carlos Bernús.
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