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Hiper Feirão Flytour espera
embarcar 32 mil viajantes

Radar

Os fatos em destaque esta semana no setor

DIVULGAÇÃO

Terceira edição do evento será de 22 a 24 próximo, em Santos, com inúmeras ofertas

ATRAÇÕES

DA REDAÇÃO

Contagem regressiva para a terceira edição do Hiper Feirão
Flytour, que acontece de sextafeira a domingo próximo, no
Mendes Convention Center,
em Santos. Democratizar as
viagens de lazer no Brasil, com
descontos que chegam a 50%
nos pacotes turísticos, é o objetivo principal do evento, realizado pela Flytour Viagens –
operadora de viagens do Grupo Flytour – e considerado o
único neste formato no Brasil
voltado para o turismo.
“Esse tipo de Feirão existe na
Europa e nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil nunca se pensou em promover uma ação
focada na presença de todos os
elos do turismo em prol da democratização das viagens de
lazer e, ainda, no aumento da
produtividade/receita defornecedores, destinos e agentes de
viagens de todo o Brasil. Existem outros setores, o de casamentos, que tem os feirões, casa própria, por exemplo, mas o
mercado de viagem é inédito
no Brasil”, afirma Michael Barkoczy, presidente da Flytour
Viagens.
Com duas edições já realizadas em Santos (2015-2016), este ano a empresa ampliou o
Feirão. Além de manter a ediçãona Baixada Santista, o evento agora chega a Campinas, no
Interior, onde ocorre de 6 a 8
de outubro, no Expo D. Pedro.
“São duascidades com potencial alto para consumo e que
grande parte da população tem
a viagem de lazer como hábito.
Além disso, estão próximas da
capital de São Paulo. Essa já é a
receita para o sucesso”, justifica o presidente da Flytour.

FOTOS DIVULGAÇÃO

1
❚ Turma da Mônica (recepção no estande, mais foto), trazida pelo Grupo
Bourbon (Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort e o Bourbon Cataratas
Convention & Spa Resort) (foto 1)

2
❚ Madagascar (apresentação, mais fotos), do Grupo Beto Carrero (foto2)
❚ Gru e os Minions (fotos), com a Universal Orlando (foto 3)

3

INOVAÇÃO

Com foco na inovação, a operadorachegou ao mercado há cinco anos. Presidida desde o início por Barkoczy, a empresa
tem como escopo o B2B, já que
seu comprador é a agência de
viagem. Mas o executivo, que
atua há mais de 30 anos neste
mercado, entendeu que era necessário criar um modelo de

4
❚ Cozinha show: participantes da
cozinha mais famosa do Brasil estarão cozinhando no Hiper Feirão.
Estão confirmadas as presenças dos
chefs Aderlize Martins, Ana Luiza
Teixeira, Douglas Holler, Fernando
Ferreira, Vítor Bourguignon e Yuko.

❚ Show de Tango Faistango, trazido
pela Argentina (foto 4)
❚ Show de dança (casal Theo e
Monica), pela Costa Cruzeiros
❚ Stand Up, com a Porto Seguro
Praia Resort e Porto Seguro
Eco Bahia

negócio que engajasse toda a
cadeia produtiva do setor e
que tivesse como foco o consumidor final, por isso a
idealização do Hiper Feirão
de Viagens.
Para os feirões de Santos e
Campinas são esperadas
mais de 80 mil visitantes, 14
mil vendas e cerca de 32 mil
pessoas viajando. Além disso,
250 marcas expositoras, 200
agências e 400 agentes de viagens de todo o Brasil participam do evento. “Posso garantir que algumas agências participantes chegama comercializar em três dias de evento o
mesmo que vendem em um
ano. Essa também é uma
oportunidade para os empresários”, diz o executivo.
A expectativa, para as duas
edições do Hiper Feirão de
Viagens Flytour, é que 60%
das vendas sejam para o Brasil e 40% para o exterior, com
tíquete médio que deve variar
entre R$ 1.800 e R$ 3.500.
Segundo dados da Flytour
Viagens, a população tem como preferência destinos como Nordeste e Sul do Brasil,
Estados Unidos (Orlando,
Las Vegas e Miami), América
do Sul, além dos circuitos europeus e cruzeiros em geral.
“O brasileiro gosta de viajar
em grupo e esta é a chance de
comprar para toda a família,
com economia”, reforça.
O Cana Brava All Inclusive
Resort, localizado em Ilhéus,
nosul da Bahia,marca presença pela primeira vez no Hiper
Feirão e anuncia opções de
pacotes com aéreo que poderão chegar até 25% de desconto. “É nossa primeira participação no Feirão e uma honra
integrar este evento, uma iniciativa diferenciada que permite as pessoas viajar de uma
maneira mais econômica”,
diz Maitê Teixeira, gerente de
Vendas do resort.
SERVIÇO: O HIPER FEIRÃO DE VIAGENS
FLYTOUR TEM ENTRADA GRATUITA, COM
ATRAÇÕES PARA TODA A FAMÍLIA (VEJA
QUADRO), ESPAÇO KIDS, FRALDÁRIO, FOOD
TRUCKS, E SORTEIOS DE VIAGENS. O MENDES
CONVENTION CENTER FICA NA AVENIDA
FRANCISCO GLICÉRIO, 206.

Peru, Melhor Destino Verde

Mais uma vez o Peru se destaca em uma importante premiação internacional que reconhece a excelência na indústria de viagens e turismo do
mundo, o World Travel Awards. O Peru foi eleito o Melhor Destino Verde
no World Travel Awards América do Sul 2017, prêmio anunciado no
último fim de semana durante cerimônia na Riviera Maia, no México.
“O Peru é o país de biodiversidade, e nossas ações de promoção vêm
concentrando-se em divulgar o nosso destino neste segmento em nível
internacional. Este prêmio confirma que a cadeia comercial de todo o
mundo está reconhecendo nossa oferta de natureza, que se complementa com a de história e cultura”, avaliou Marisol Acosta, diretora de
Turismo da Promperu (Comissão de Promoção do Peru para a
Exportação e o Turismo).

Fiscalização em Guarulhos

O GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo – e a Prefeitura
de Guarulhos, firmaram parceria
para reforçar a fiscalização do trânsito nas vias de acesso às áreas de
embarque e desembarque nos Terminais, com o objetivo de melhorar
o fluxo de automóveis nas vias de
acesso do aeroporto. O acordo, que
está em vigor desde o início da semana, conta com a atuação da Secretaria de Transporte e Trânsito
que é responsável por fiscalizar o
fluxo de veículos presencialmente
(com agentes nas ruas) e também a
distância, por meio das imagens
das câmeras de segurança cedidas
pelo GRU Airport. O monitoramento acontecerá em tempo integral,
no sistema 24x7.

Intercâmbio em Turismo

Realizar cursos de aperfeiçoamento em renomadas instituições de
ensino superior do Reino Unido,

sem qualquer despesa de transporte, alimentação, hospedagem
ou mensalidade. Esta é a oportunidade que mais de 100 estudantes
brasileiros de turismo e hospitalidade terão por meio do Programa
de Qualificação Internacional
(PQI) do Ministério do Turismo,
cujaseleção teve o resultado preliminar divulgado terça-feira. As
vagas foram preenchidas por alunos matriculados em cursos de
bacharelado, licenciatura ou
tecnólogo de instituições de ensino superior públicas e privadas.
Eles precisaram cumprir exigências como apresentar nota superior a 600 pontos no Exame Nacionaldo Ensino Médio (Enem) e comprovar proficiência em língua inglesa, além de terem cursado, no
mínimo, 20% e, no máximo, 80%
da formação superior atual. Os
cursos serão realizados em 2018,
com um formato exclusivo para o
PQI, com 11 semanas de duração.

A coluna do viajante
>>>Envie suas fotos para: turismo@atribuna.com.br

Rafael e Thaís Augusto,
setembro de 2017, de Santos

São Roque se prepara para a Expo
Vinhos e Alcachofra, em outubro
DA REDAÇÃO

Milhares de pessoas já conhecem a tradição dos vinhos de
São Roque, no Interior, e os
pratos deliciosos feitos com alcachofra. O clima serrano da
cidade, a apenas 60 quilômetros de São Paulo, é convidativo e a Expo São Roque Vinhos
e Alcachofras, que chega em
2017 à 25ª edição, é a oportunidade para se encontrar (ou
reencontrar) com estes sabores. Além disso, a festa conta
com muita arte, cultura e lazer.
Entre os dias 6 de outubro e 5
de novembro (sempre de sexta

a domingo e feriados proklongados), o Recanto da Cascata
em São Roque, local do evento, espera receber cerca de 80
mil pessoas. O tema da festa
neste ano é Tempos e Ritmos,
um mergulho nos anos 50,
60, 70 e 80, dos anos dourados até o pop dançante.
Uma das estrelas da festa,
claro,é o vinho,que terádestaque em workshops. O
enólogo Fábio Goés vai contar um pouco sobre a história
da bebida, as harmonizações
perfeitas com os mais variados pratos e como degustar as
melhores bebidas.
A outra estrela da festa será
a alcachofra. A culinária com
base na mais famosa das flores comestíveis estará nos restaurantes dentro do recinto,
que servirão alcachofra recheada, à milanesa, no yakissoba, no pastel, na salada, e
em diversos outros pratos.
O visitante ainda poderá
participar de workshops gratuitos de gastronomia, com o
chef Osley José, especialista
na iguaria.
Outra atração será a Pisa
da Uva, outra viagem no tempo que remete à tradição de
pisar nas uvas, um dos primeiros processos para a elaboração e produção do vinho.
Mais informações pelo telefone (11) 4712-3231.

LEITURARÁPIDA
“Superindico os Lençóis Maranhenses.
É um lugar divino, que todo o resto do
mundo admira. E às vezes, nós, que
estamos do lado, não conhecemos”
Regiane Alves
ATRIZ

BRUNO POLETTI/FOLHAPRESS

Novidade

GOL lança voo direto
para Jericoacoara
A GOL Linhas Aéreas (www.
voegol.com) inicia, em 6 de dezembro, operações regulares
no aeroporto de Jericoacoara,
no litoral do Ceará. A companhia será a primeira a ter voos
regulares para o destino, sem
escalas, de São Paulo. Serão
dois voos semanais partindo às
quartas-feiras do Aeroporto Internacional de Guarulhos e,
aos sábados, de Congonhas.

Tapas espanholas

Bahia Othon Palace
promove festival

Nos próximos dias 22, 23, 29 e
30, apreciadores da culinária
espanhola terão oportunidade
de participar do Festival de Tapas, no Bahia Othon Palace,
em Salvador (BA). O evento
acontece no Lobby Bar do hotel, a partir das 19h, com música ao vivo. Serão servidos pratos tradicionais feitos à base de
polvo, chouriço e batata. Mais
informações: (71) 2103-7100.

Lua de mel no paraíso
Casamos no dia 2 e aproveitamos a semana com feriado para curtir um pouco as belezas
dessa maravilhosa ilha banhada por esse mar azul e cristalino caribenho. O que falar sobre
a ilha de San Andrés, na Colômbia? Além de ter sido nossa lua
de mel, foi o lugar mais maravilhoso que já viajamos. Conhecida como a ilha do mar das 7
cores, pudemos curtir todas as
cores e muito mais passeios e
maravilhas dessa ilha. Fizemos
o passeio aos paraísos naturais

que compõem a ilha, como o
Jhonny Cay, uma ilhota onde
se chega apenas de barco,
com comidas típicas e mar
cristalino! E ainda a La Picinita, com piscinas naturais e
várias espécies de peixes. Dá
até para pegar manta arraia
nas mãos. Mas do que mais
gostamos foi o passeio de jet
ski, que nos permitiu conhecer o mar em praticamente
todas as suas cores e também
ver arraias e peixes como só
lá se pode encontrar.

