
 
 
 

Nota de premsa 
 

 

La Palma acollirà el Viatge Anual d´ACAVE 
 

 Coincidint amb aquest viatge també tindrà lloc la reunió de la nova Junta 

Directiva d'ACAVE. 

 
 

 
 

24 de maig de 2022.- L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades 

(ACAVE), principal patronal del sector a Espanya i que representa els interessos de les 

agències de viatges espanyoles a ECTAA, patronal europea d'agències de viatges i tour 

operadors, celebrarà el proper 18 de juny una nova edició del Viatge Anual d'ACAVE, una de 

les principals activitats de l'associació i que té com a objectiu la immersió dels participants en 

una destinació turística en concret per establir contacte amb els seus principals operadors i 

representants a l'àmbit de la promoció, i que en aquesta ocasió tindrà com a destinació l´illa 

de la Palma. Coincidint amb aquest viatge anual, també tindrà lloc la reunió de la nova 

Junta Directiva d'ACAVe. 

 

El viatge comptarà amb la participació de 40 agents de viatges i durant la visita tindrà lloc 

una trobada institucional amb la Conselleria de Turisme de La Palma. L'allotjament es 

realitzarà al Parador de Turisme de la Palma i així mateix, es realitzaran visites a nombrosos 

atractius de l'illa com ara El Roque de los Muchachos, el parc nacional de la Caldera de 

Taburiente, el volcà de Cubre Vella, el bosc dels Tilos, així com les localitats de Puntagorda i 

Tazacorte famós per les seves plantacions de plataneres. A més, estan previstes activitats 

especials com la visita a la fàbrica de Ron Llogaret a Puerto Espíndola o el sopar amb 

l'experiència d'Observació d'Estrelles al Pla de la Venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Jordi Martí, president d'ACAVE, considera que “aquest viatge suposa una ocasió 

extraordinària per descobrir en profunditat un destí com és La Palma, que en els darrers 

mesos s'ha situat al focus informatiu arran de la seva activitat sísmica, però que ara ja ha 

recobrat la normalitat i està plenament preparada per acollir el turisme amb tots els seus 

grans atractius intactes”. 

 

Coincidint amb aquest viatge, ACAVE celebrarà la reunió de la Junta Directiva, reunint per 

primera vegada de manera presencial els components del nou equip de govern de l'associació. 

 

 
 
 

  Sobre ACAVE 

L´Associació Corporativa d´Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) és la patronal 

d´agències de viatges d´àmbit estatal amb seu a Catalunya. ACAVe és l´Associació més 

representativa d´Espanya amb aproximadament 450 associats i al voltant de 1.000 punts 

de venda a tot Espanya. Formen part de l'Associació agències de les diferents tipologies: 

emissores de vacances i corporatives, tour operadors, receptives de costa i de ciutat, agències 

online i de creuers. 
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