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Análise CTP: Receitas Turísticas em Portugal, Junho de 2022
Um aumento de 13,42%. Este foi o saldo acumulado da balança de Viagens e
Turismo nos primeiros 6 meses deste ano. As despesas turísticas diminuíram 3,34%.

   SAIBA MAIS   

Viagens ao estrangeiro no Reino Unido ultrapassarão os níveis
pré-pandémicos até 2024
Estima-se que o número de viagens para o exterior atinja os 86,9 milhões em 2024,
ultrapassando os 84,7 milhões registados em 2019. Espanha continua a ser o destino
de férias preferido dos britânicos devido à facilidade de viagens directas entre os dois
países.

   SAIBA MAIS   
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Os viajantes dos EUA para a Europa aumentaram quase 250%
Semelhança do dólar com o euro tornou as viagens europeias 10-15% mais baratas
para os americanos. Reino Unido, Espanha, França e Itália foram os destinos
europeus preferidos entre Janeiro e Julho de 2022.

   SAIBA MAIS   
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Mercado do Turismo Educacional poderá atingir 1.947,0 mil
milhões de dólares até 2031
Segundo a Future Market Insights, o ensino com inteligência artificial, realidade
virtual e aumentada leva a métodos mais eficientes de ensino. Índia, Japão, EUA,
Reino Unido e França são os destinos mais populares para o turismo educacional.

   SAIBA MAIS   
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As estatísticas do turismo que importa reter em 2022
Escola Hoteleira de Lausanne lança estudo sobre as principais estatísticas do turismo
mundial. Entre elas, o aumento das viagens que unem negócio a lazer, o interesse
pelo turismo interno e o crescimento do turismo ferroviário.

   SAIBA MAIS   
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