
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 
 

Companyies aèries, cadenes hoteleres, 

destinacions turístiques i parcs temàtics 
participen a l'ACAVe Travel Market de Bilbao 

 

 

• Més de 60 agències de viatges d'Euskadi han acudit a la cita 
per conèixer de primera mà les propostes dels operadors per a la 

nova temporada que és a punt de començar. 
 

 

23 de març de 2021.- l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades 

(ACAVe) ha celebrat avui a l'hotel Carlton de Bilbao una nova trobada de l'ACAVe Travel 

Market Tour, un itinerari de presentacions per tota Espanya pensat per exposar de primera 

mà als agents de viatges les novetats en serveis i productes turístics dels operadors clau del 

sector. Després de dos anys de pandèmia i esdeveniments virtuals o híbrids, l'ATM Tour 

reprèn aquest any el seu format original 100% presencial. 

 

La trobada d'avui, conduïda i moderada per la gerent d'ACAVE, Catiana Tur, ha començat 

amb una benvinguda del president d'ACAVE, Martí Sarrate, que ha destacat l'especial 

moment que està travessant el sector turístic a la llum dels últims esdeveniments a Ucraïna 

però ha destacat “que malgrat tot els indicadors ens permeten esperar que l'arrencada amb la 

campanya de Setmana Santa sigui positiva i fixi el camí de la recuperació del sector al llarg de 

l'any, si bé sabem que no podrem comptar amb el turisme rus, un perfil que ha estat molt 

important aquests darrers anys per a una part destacada del sector receptiu”. 

 

A continuació, Expedia TAAP ha estat el primer operador a intervenir: David Bretos, sales 

director Spain, ha presentat la plataforma ha presentat la plataforma amb un programa de 

reserves global amb més d'1 milió d'allotjaments, 500 aerolínies, a més d'operadors de rent a 

car i activitats. Seguidament, Nieves Dominguez, directora Comercial Spain & Portugal/Latam 

de Maritim Hotels ha parlat de la nova etapa post Covid19 de la companyia, una cadena els 

quals els seus pilars són establiments únics i una cuidada gastronomia, sempre situats al 

centre de les ciutats i a prop d´aeroports. Tot seguit, Raquel Bringas, responsable de vendes 

de la zona nord de PortAventura World, ha presentat el resort temàtic, una destinació única 

amb 3 parcs i 6 hotels temàtics. Antonio Lozano, sènior Sales Leisure de Qatar Airways ha 

presentat la destinació Doha amb Qatar Airways. Per la seva banda, Gisele Machado, 

executive Sales de Sandos Hotels & Resorts ha centrat la seva presentació en l'experiència 

Sandos als hotels de Mèxic i Espanya. Alfredo Captote, director Comercial i Roxana Rodríguez, 

representant de l´àrea de Turisme del Cabildo de la Palma han presentat l´oferta turística 

d´aquesta destinació canària. Tot seguit, Mónica Milá, team leader Espanya de Vueling, ha 

anunciat l'obertura de noves rutes i notables increments de l'operació amb París i Londres. Així 

mateix, aquesta temporada mantindran a la península fins a 100 rutes domèstiques. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entre els mesos de març i juny es realitzaran 11 ACAVe Travel Market a les següents ciutats: 

Barcelona (9 de març), Sevilla (16 de març), Bilbao (23 de març), Madrid (30 de març), 

Especial B-Travel (1 d'abril), A Coruña (6 d'abril), Alacant (27 d'abril), Palma de 

Mallorca (11 de maig), Màlaga (18 de maig), València (25 de maig) i Barcelona (1 de 

juny) . 

 

 

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. 

 

 

Per a més informació: 
Oriol García 
M + 34 608512909                                                                                               

oriolgarcia@mahala.es 
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