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De 24 a 28 de Janeiro de 2007,os Solares de Portugal, estarão presente na BTL – Bolsa de Turismo
de Lisboa, no stand 2F15, pavilhão 2 – Destino Portugal – FIL – Parque das Nações, onde serão
promovidas várias actividades.
A inauguração será no dia 24 (Quarta-feira) pelas 17 horas, seguindo-se a assinatura de um
protocolo de cooperação com a Câmara de Comércio e Industria Luso-Alemã para a divulgação e
promoção dos Solares de Portugal como Marca Portugal. Pelas 18h00, será servido um vinho de
honra durante o lançamento dos novos itinerários dos Solares de Portugal e far-se-á a
apresentação da nova brochura Europe of Traditions – A Bridge Between Euroregions (adsbygoogle
= window.adsbygoogle || []).push({});

A BTL constitui a oportunidade para cada destino apresentar as suas potencialidades, despertar o
interesse do turista e lançar a contratualização turística com os operadores turísticos nacionais e
internacionais.
Os Solares de Portugal foram recentemente galardoados com a certificação “Marca Portugal”, o
que vem demonstrar a excelência do produto Solares de Portugal.
Esta certificação é um reconhecimento da importância dos Solares de Portugal, mas também do
seu prestígio e da qualidade que goza não só a nível nacional mas principalmente a nível
internacional.

Assinatura do Protocolo com a Câmara do Comércio e Industria Luso-Alemã
Durante a inauguração do stand dos Solares de Portugal na BTL será assinado um protocolo de
cooperação com a Câmara de Comércio e Industria Luso-Alemã para a divulgação e promoção dos
Solares como Marca Portugal.
Os Solares de Portugal pretendem, através deste protocolo, garantir a genuinidade da oferta e
promover a sua qualificação internacionalmente, assim como, promover a riqueza da nossa cultura,
a arte de viver, as nossas tradições a hospitalidade e o acolhimento familiar para lá das nossas
fronteiras.
Este protocolo visa criar novos canais de distribuição na Alemanha e nos países de língua alemã,
assim como nos associados da Câmara de Comércio Luso-Alemã em Portugal.
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Itinerários Solares de Portugal
Dia 24 de Janeiro, no Stand 2F15 – Solares de Portugal, pelas 18h00, serão apresentados em
brochura os novos itinerários dos Solares de Portugal. São cinco percursos de Norte a Sul do país
sem esquecer as ilhas. Uma viagem que nos leva a Passear simplesmente em Portugal, onde
Deus criou a água, o homem criou o vinho, onde encontramos Símbolos de Cultura e
Identidade, em que respiramos Ar puro – Liberdade e Movimento, à procura da Mente e Corpo
Sãos.
Estarão presentes os parceiros da rede Europa das Tradições, mas também as novas parcerias da
América do Sul, para a apresentação da nova brochura Europe Traditions – A Bridge Between
Euroregions.
A TURIHAB, assinou muito recentemente um protocolo de cooperação com a Associação do Turismo
no Espaço Rural da Argentina que visa a cooperação entre a Europa das Tradições (consórcio
europeu de associados de turismo de habitação) e o MERCOSUL, alargando o conceito desenvolvido
no Brasil pela TURIHAB com as Fazendas do Brasil, e as novas parcerias desenvolvidas também na
América do Sul com o Uruguai e o Paraguai.
www.solaresdeportugal.pt
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