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Comunicado de imprensa 
 

 
15 a 17 de maio, Palácio da Bolsa 

Feira das Viagens ruma ao Porto, após sucesso em 

Lisboa 

O Palácio da Bolsa recebe, pelo segundo ano consecutivo, o trade turístico nacional para mais 

uma edição da Feira das Viagens. 

Entre 15 e 17 de maio cerca de 50 expositores prometem surpreender o público com uma oferta 

alargada de pacotes turísticos a preços muito competitivos, animando também o evento com 

passatempos, happy hours, revistas e brindes. 

Entre as marcas fortes que se estreiam nesta edição destaque para as redes de agências de 

viagem Geostar e Best Travel, o hotel Belmond Reid's Palace da Madeira,e o Sport Lisboa e 

Benfica, que participa pela primeira vez a promover o Museu Cosme Damião. 

O sucesso da Feira das Viagens prende-se, sobretudo, com o formato do evento, informal e 

descontraído, que permite aos visitantes poderem consultar, num curto espaço de tempo, 

vários agentes de viagem e destinos turísticos, selecionando, entre uma boa variedade de 

pacotes, os destinos que melhor se adequam aos seus objetivos e orçamentos.  

O evento decorre dias 15 e 16 de maio, entre as 10 e as 22 horas e dia 17, entre as 10 e as 20 

horas. A entrada é gratuita. 

 

Feira das Viagens 2015:  

 Local: Palácio da Bolsa, Porto 

 Data: 15 a 17 de maio, 

 Horário : sexta e sábado das 10 às 22 horas; domingo das 

10 às 20 horas 

 Entrada Gratuita 
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Sobre a  Feira das Viagens 

A Feira das Viagens é uma iniciativa conjunta da Jervis Pereira e da Sociedade do Campo 

Pequeno, que este ano conta com as parcerias institucionais da Associação Comercial do Porto, 

da Halcon Viagens e da Embratur. 

O objetivo da Feira das Viagens é ajudar as famílias portuguesas a encontrarem soluções 

competitivas para as suas férias e, simultaneamente, apoiar e impulsionar as vendas da oferta 

turística nacional fomentando uma ação de hard selling dos seus pacotes mais competitivos. 

Consulte a lista de expositores no site feiradasviagens.campopequeno.com . 

Siga a nossa página no facebook  www.facebook.com/FeirasDasViagens 

 

Para mais informações contactar o gabinete de Comunicação da Feira das Viagens: 

 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt 

Telefones: 213 916 605 ou 21 391 6600 

www.jervispereira.pt  
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