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Informação de Agenda 

 
 

Entre 20 a 22 de maio, no Pavilhão Centro de Portugal 

Feira das Viagens estreia em Coimbra 

Entre 20 e 22 de maio Coimbra recebe, pela primeira vez, a Feira das Viagens.  

Depois de Lisboa e do Porto a Feira das Viagens ruma à Cidade dos Estudantes, estreando-se no 

emblemático Pavilhão Centro de Portugal, projetado pelo arquiteto Siza Vieira. 

Cerca de 40 expositores prometem surpreender o público com uma oferta alargada de pacotes 

turísticos a preços muito competitivos, animando também o evento com passatempos, oferta 

de viagens, apontamentos gastronómicos, happy hours, revistas e brindes. 

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

descontraído, que permite aos visitantes consultarem vários expositores, selecionando, entre 

uma boa variedade de programas, os destinos que melhor se adequam aos seus objetivos e 

orçamentos.  

O evento, patrocinado pelo Turismo Centro de Portugal e apoiado pelas Câmaras Municipais de 

Coimbra, Viseu, Figueira da Foz e Aveiro, decorre entre as 10 e as 22 horas na sexta e no sábado 

e entre as 10 e as 20 horas, no domingo. A entrada é gratuita. 

Feira das Viagens 2016:  

 Local: Pavilhão Centro de Portugal, Coimbra 

 Data: 20 a 22 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 do Turismo do Centro de Portugal, 

da Câmara Municipal de Coimbra, da Halcon Viagens e da Embratur. 

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

competitivas para as suas férias de verão 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 Sottomayor Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt 

Telefones: 213 916 605 / 936041998 

www.jervispereira.pt  
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