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Portugal entre as 10 rotas aéreas mais movimentadas da
Europa em Agosto
Dados lançados pela consultora internacional de Inteligência Aeronáutica OAG,
colocam rota Lisboa-Madrid em 6º lugar numa lista liderada por Antalya-Moscovo.

   SAIBA MAIS   

Mercado turístico sustentável com uma taxa de crescimento
homóloga de 33,3% em 2022
Future Market Insights estima que o mercado de viagens sustentáveis valha mais de
1,0 triliões de dólares em 2022.  África, Índia e Brasil são os destinos onde este
turismo é mais praticado.
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Mercado do turismo de saúde deverá crescer a 12% em 2022
Tratamentos mais baratos sem comprometimento da qualidade são o principal motor
do turismo de saúde nos destinos do Oriente. Serviços terapêuticos, meditação,
retiros de bem-estar e tratamentos oncológicos e cardiovasculares são alguns dos
mais populares.
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Ondas de calor e a procura dos destinos turísticos
Filtros para saber as temperaturas de um destino em certa data e dados sobre as
áreas com sombra são algumas das sugestões dos operadores de mercado do
turismo mundial para combater a insatisfação dos viajantes que se verificou nas
semanas mais quentes.
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Seca intensa na Europa perturba a programação dos cruzeiros
fluviais
Forte seca e níveis de água historicamente baixos estão a causar problemas no
sector dos cruzeiros fluviais. Partes dos rios Reno e Danúbio estão sem condições
de navegação e o transporte de bens e produtos está a ficar atrasado.
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