
 
 
 

Nota de premsa 

 
Parcs temàtics, touroperadors cadenes 
hoteleres, i empreses digitals participen a 

l'ACAVe Travel Market de Bilbao 
 

 65 agències de viatges d'Euskadi han acudit a la cita per conèixer de primera 
mà les propostes dels operadors. 

 

 

26 d'octubre del 2022.- l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades 

(ACAVe) ha iniciat avui a l'hotel Radisson Collection hotel Gran Via de Bilbao una nova 

ronda de tardor 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. 

 

La trobada d'avui, la gerent d'ACAVE, Catiana Tur, ha donat la benvinguda i ha fet un bon 

balanç de la temporada d'estiu i ha comentat les perspectives que el sector té per als propers 

mesos: “tot i la incertesa que ha provocat el conflicte d'Ucraïna i la inflació corresponent, les 

agències de viatges no han notat la temuda aturada que alguns auguraven per a la tardor. 

S'ha reduït el nombre de reserves respecte a l'estiu, però l'activitat es manté”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A la primera presentació, Samuel Durán, tècnic comercial de Beroni, ha parlat de BGS Sign 

Contract un servei que digitalitza la creació i gestió dels contractes de viatge combinats d'una 

manera fàcil. Tot seguit, Robert Galera, Sales & Marketing executive d'Expedia TAAP, ha 

presentat les novetats que s'han introduït a la plataforma amb noves opcions de pagaments. 

Raquel Bringas, Vendes Nacional de PortAventura World, ha presentat la nova temporada de 

Halloween del resort temàtic tant als seus parcs com als hotels del complex. Montse Balmes, 

Responsable comercial Grans comptes de Puy du Fou Espanya ha convidat als assistents a 

descobrir l'aventura de la història que ofereix aquest parc temàtic especialitzat en espectacles 

històrics de gran format. Per la seva banda, Ana Diaz, Spain Country Manager de Ratehawk, 

ha presentat aquesta plataforma de reserves amb 1.7 milions d'allotjaments disponibles a tot el 

món. A continuació, José Luis Mesa – Sales Executive de Sandos Hotels & Resorts ha centrat 

la seva presentació en l'experiència Sandos als hotels per a aquesta temporada d'hivern. Oriol 

Balmaña, Tour Operator Sales Manager de Travelkids, ha presentat les propostes de viatges 

màgics per a aquesta temporada. 

 

Aquesta tardor es celebraran 4 ACAVe Travel Market a les ciutats següents: Bilbao (26 

d'octubre), València (2 de novembre), Sevilla (9 de novembre), Barcelona (16 de novembre). 

 

 

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 en línia i de 

creuers. 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 
Oriol García 
M + 34 608512909 

oriolgarcia@mahala.es
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