
 

 
Nota de premsa 
  

65 agències de viatges de la Comunitat 
Valenciana participen a l'ACAVe Travel 
Market de València 
 

  

 
  

 

 Touroperadors, companyies aèries i de tren, cadenes hoteleres i 

empreses de serveis digitals han presentat les novetats als 

participants d'aquesta edició. 

 
  

  
 

2 de novembre del 2022.- l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges 

Especialitzades (ACAVe) ha celebrat avui a l'Only You Hotel València una nova 

etapa de la ronda de tardor de l'ACAVe Travel Market Tour, un itinerari de 

presentacions per tot Espanya pensat per a exposar de primera mà als agents de 

viatges les novetats en serveis i productes turístics dels operadors clau del sector. 

La gerent d'ACAVE, Catiana Tur, ha estat l'encarregada de conduir l'acte que ha 

tingut les presentacions de 9 operadors turístics 

 

 

 

 

 

  



Jordi Martí, president d'ACAVe, ha donat la benvinguda i ha comentat que les 

perspectives de l'activitat turística: “estan sent bones per a la tardor i l'hivern. Si 

bé s'ha reduït una mica l'activitat després d'un estiu de rècord, s'estan obrint 

perspectives interessants de negoci per l'increment de la demanda de mercats del 

centre i del nord d'Europa per viatjar aquest hivern a destinacions amb bona 

climatologia”. 

 

 

A la primera presentació, Patricia Flores - Key Account Manager de Vueling ha 

parlat de les rutes aèries per a aquest hivern i les oportunitats que ofereix la 

companyia aquesta temporada. A continuació, Oriol Balmaña, Tour Operator Sales 

Manager de Travelkids, ha presentat les propostes de viatges màgics per a aquest 

hivern. Raquel Cabezas - Sales Executive de Sandos Hotels & Resorts ha centrat 

la seva presentació en l'experiència Sandos als seus hotels per a aquesta 

temporada d'hivern. Patricia Hernández – Cap de vendes agències de Renfe, ha 

presentat el programa d'alta velocitat per a tots. Luciana Stassen, Sales Executive 

Mediterranean, Belgium & Netherlands de Palladium Hotel Group, ha exposat 

totes les novetats de la cadena hotelera. Tot seguit, Magda Briet - Executiva de 

Comptes de Iryo ha desglossat els detalls del servei d'aquest nou operador d'alta 

velocitat. Maria José Eiras - Key Account Manager Trade Sales Spain Sales 

Management d'Iberia ha comentat els plans de la companyia en una presentació 

titulada “Iberia Next Chapter”. Tot seguit, David Bretos, Sales Director d'Expedia 

TAAP, ha presentat les novetats que s'han introduït a la plataforma amb noves 

opcions de pagaments. Finalment, Carlos Sánchez – Delegat de Madrid d'APG 

Spain ha presentat APG IET, placa validadora GP275. 

  

 

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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