
https://bit.ly/3Yqxwlx
https://bit.ly/3jd9AlC
https://bit.ly/3W3FGi6
https://www.facebook.com/confederacaoturismoportugal/
https://twitter.com/ctp_tur_pt
https://pt.linkedin.com/company/confedera%C3%A7%C3%A3o-do-turismo-portugu%C3%AAs


Bruxelas quer que a Airbnb e a Uber cobrem IVA
Comissão Europeia apela à cobrança do IVA nas plataformas de serviços de
transporte urbano de passageiros e alojamento turístico de curto prazo. Esta acção
evitará discrepâncias para com os fornecedores tradicionais e aumentará as receitas
dos Estados-Membros e as dos próprios operadores.

   SAIBA MAIS   

WTTC anuncia colaboração com a OMT e com a Aliança Global
para a Sustentabilidade Hoteleira na COP15
WTTC, OMT e Aliança Global para a Sustentabilidade Hoteleira unidas pelo objectivo
de travar a perda de biodiversidade até 2030. Uma abordagem positiva do turismo
face à natureza e a redução de emissões são algumas das medidas definidas.

https://bit.ly/3jd9AlC
https://bit.ly/3htpLdO
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As 5 principais tendências para viajar em 2023
A forma como viajamos está a mudar continuamente, graças a novas soluções e
conhecimentos. Entre as tendências para 2023 destacam-se a possibilidade de viajar
no Metaverso, viajar sem bagagem e trabalhar de qualquer lugar.
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https://bit.ly/3htpLdO
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Global Hotel Alliance revela tendências globais para 2023
As previsões de viagens para 2023 são positivas. O Japão revela-se o destino mais
popular, seguido dos EUA, Oceania e Tailândia. Localização, preço e programa de
fidelidade são os principais factores de escolha de alojamento.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3WlFytT
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As atracções turísticas mais perigosas do mundo
Os viajantes adoram experiências únicas, mas por vezes ultrapassam os limites de
segurança, em busca de aventura e adrenalina. Entre as atracções mais perigosas
do mundo estão a Estrada da Morte, o Monte Huashan e as Escadas Haiku.
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