2021eko urriaren 1etik 3ra

Ihesaldiak eta oporraldiak

Zein da
zure
plana?

Expovacaciones azokan
daukazu planik onena
Urriaren 1etik 3ra bitartean egingo den bere 42. edizioan,
Expovacaciones azokak denborarekin batera aurreratuz doan
turismo eta opor eskaintza bat aurkeztuko du era guztietako
publikoentzat: kirol-turismoa, abentura-turismoa, esperientzia
gastronomikoak, turismo irisgarria, LGTBI kolektiboari
zuzendutako turismoa… Era guztietako aukerekin jositako
ekitaldia: kultura, natura, hondartza, asteburuetako ihesaldiak,
bidaia luzeak, e.a.
Baina era guztietako turismo eta jomugez gain, topaketa
honetan bisitariak aukera paregabea izango du hainbat
esperientzia eta jarduera paraleloz gozatzeko, esaterako,
dastaketak, lehiaketak eta zozketak.
Aurten, Expovacaciones duzu plana!

Aukera paregabea zure
negozioa bultzatzeko
Euskadiko turistak bidaiariak dira, batetik bestera mugitzen
direnak euren oporraldiekin gozatzeko. Horregatik,
Expovacaciones marko ezin aproposagoa da turismo
sektoreko negozioak sustatzeko, eta aukera bikaina
sektore horretako profesionalentzat.
• Euskaditik eta Estatuko iparraldetik etorritako bisitari kopuru
handia ziurtatu ezazu.
• Bisitariak jarrera irekia izaten du eta prest egoten da
oporraldiak azokan bertan erosteko.
• Espazio aproposa da berritasunak aurkezteko eta
hornitzaile, kontsumitzaile eta profesionalen arteko
lankidetza eta elkarreragina bultzatzeko.
• Behar diren azpiegitura eta erraztasun guztiak ematen ditu
giro atsegin eta abegikor bat sortzeko aisialdirako eta
negozioetarako.
Ez utzi kanpoan zure negozioa, parte hartu
Expovacaciones azokan!

Joera eta esperientzia
guztiak biltzen dira
Expovacaciones-en
Edozeren bila dabilela ere, bisitariak dena aurkituko du
Expovacaciones-en. Gune espezifiko eta bereizitan
antolatutako topaketa bat, azokako esperientzia modu
antolatuago batean gozatzeko.

ESPERIMENTATU EXPOVACACIONES

Kirol-turismoa eta abentura-turismoa dira Esperimentatu
Expovacaciones saileko protagonistak. Bertan aurkituko
duzu behar duzun informazio guztia zure oporrak
antolatzeko kirol proben egutegi eta kokalekuen arabera,
eta, gainera, hainbat aurkezpen eta jarduera egingo dira
lekuan bertan, besteak beste “BEC Dorrea Extreme” igoera
edo “Indoor Triatloia”.

DASTATU EXPOVACACIONES

Gune honetan bisitariak hainbat Autonomia Erkidegotako
produktu bereizgarriak dastatu ahal izango ditu, eta bertan
aurkituko du turismo gastronomikoko oporraldiak
antolatzeko informazio zaporetsuena.

Toki paregabea bidaiariek jomugak aukeratu ditzaten
euren udazkeneko, jaiegunetako, Gabonetako edo
datorren udaberriko ihesaldi eta bidaietarako.
Bilbao Exhibition Centre- k segurtasun-protokolo
zorrotza aplikatuko du uneoro, zeinarekin Espainiako
Kalitate Turistikorako Institutuaren (ICTE) Safe
Tourism Certified zigilua jaso baitzuen, hau da,
azoka-eremua espazio segurua dela ziurtatzen duen
bereizgarria.

PUBLIKO MOTA
GUZTIENTZAKO
TURISMOA
LGTBI turismoa
Helmuga eskatuenak: hondartzak,
egonaldiak, ibilbide eta jarduera
kulturalak… oporraldi gustagarrienak
prestatzeko behar duzun guztia.
Turismo irisgarria
Oporraldi irisgarriak eta denontzako
baldintza berdinetan antolatzeko behar
duzun informazio guztia.
Gazteentzako turismoa eta Aisialdia
Gazteentzako alternatiba
interesgarrienak: lagunekin egiten
diren lehen bidaiak, Interraileko
esperientzia zirraragarriak, uda
solidarioak GKEekin lan egiten,
kanpamentu kulturalak, sozialak, e.a.

SEKTORE PARTE-HARTZAILEAK
Organismo ofizialak eta erakundeak.
Elkarteak, federazioak, fundazioak.
Hotelak, bainuetxeak eta bestelako ostatuak.
Herrialdeak, Autonomia Erkidegoak, eskualdeak, udalerriak.
Garraio konpainiak.
Handizkako/txikizkako agentziak.
Kanpinak.
Aldizkariak, editorialak.
Zooak, parkeak, turismo aktiboa.
Bankuak, aseguru-etxeak.
Aisialdia eta kultura (museoak, jaialdiak, e.a.).
Know How – Export.
Autonomia Erkidegoetako gastronomia.
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