Novembro, 2017
O mês de novembro mantém-se temperado mesmo após a chegada do Outono.
Tire partido da temperatura agradável que ainda se faz sentir e descontraia num mar cálido e calmo.
Este mês, saboreie ainda as castanhas assadas e o vinho novo.
Sandokan Enduro | Calheta
11 e 12 de novembro
Realizar-se-á no Concelho da Calheta a 5.ª edição da prova Sandokan Enduro Madeira Island, uma competição desportiva na modalidade de
BTT, dinamizada pela empresa BIKULTURE.
Esta competição tem atraído à Madeira um número cada vez maior de
diversos atletas de renome internacionais nomeadamente, Joe Barnes,
Matti Leikonen, Fabien Barel entre outros.
Á semelhança de anteriores edições decorrerá em paralelo a Sandokan
Experience, um formato extra competição “sem tempos”.
Este tipo de competições tem vindo a contribuir decisivamente para a
projeção internacional do potencial do Destino Madeira no segmento do
Turismo Ativo, e em particular para a prática desta modalidade desportiva.
IX Funchal Noivos & Festas
17 a 19 de novembro
Da responsabilidade da Associação Comercial e Industrial do Funchal –
Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), decorrerá a
9.ª edição da feira “Funchal Noivos & Festas”, no Pestana Fórum Casino.
Este evento apresenta-se como uma exposição de empresas que prestam
serviços relacionados com a organização de festas, promovendo a
Madeira enquanto destino ideal para a realização do cerimonial do
casamento.
Durante três dias ocorrerão desfiles de moda de estilistas regionais e
nacionais, assim como serão realizados diversos workshops relacionados
com a temática do evento.
Essência do Vinho Madeira
24 a 26 de novembro
O Centro de Congressos da Madeira acolhe a principal mostra vinícola da
região - Essência do Vinho Madeira.
Já na sua sexta edição, este certame reúne todos os anos dezenas de
produtores portugueses, incluindo as casas e adegas mais emblemáticas
de vinho madeirense.
Além da degustação livre, os visitantes terão a oportunidade de participar
em provas comentadas e sessões de show cooking, protagonizadas por
conceituados especialistas.
Saiba mais: http://www.essenciadovinhomadeira.com

Madeira ganha duas novas ligações aéreas semanais
Mais 40 mil lugares em voos desde o Reino Unido é a novidade que vem
intensificar a operação da companhia Jet2 para a Madeira.
As duas novas ligações aéreas semanais desde as cidades de Birmingham
e Edimburgo vem reforçar um dos principais mercados emissores de
turistas da Região, cujas operações serão asseguradas durante o ano
todo.
Os aviões são Boeings 737-800, com uma capacidade para 189
passageiros, que garantem a disponibilização anual de cerca de mais 40
mil lugares desde o mercado do Reino Unido, pois estas juntam-se assim
às rotas já operadas pela Jet2, com seis ligações desde os aeroportos de
Londres (Stansted), Manchester, Leeds Bradford, East Midlands,
Newcastle e Glasgow. Está prevista ainda, para 2018, uma nova ligação a Belfast (Irlanda do Norte),
numa operação a concretizar no Verão.
Brussels Airlines mantém voo no Inverno
A companhia aérea belga, Brussels Airlines, vai prolongar no inverno a
sua rota Bruxelas – Funchal, mantendo uma frequência semanal, aos
sábados.
Esta ligação, que estava prevista inicialmente apenas para operar
durante o verão, face à procura registada, a companhia decidiu segurar
a mesma a partir do final de outubro, data em que começou a estação
Inverno IATA.
O calendário desta nova temporada traz reforçada a presença da Brussels
Airlines na Europa e alguns países do norte de África, sendo o maior
lançamento de sempre relativa à oferta da companhia para o período de
Inverno.
Em 2018 a Madeira recebe nova regata
A regata Madeira 950 Ocean Race é o prestigiante evento internacional
de vela que chegará aos mares da região no próximo ano.
Com inicio em junho, a viagem de ida e volta entre a cidade italiana de
Livorno e o Funchal, terá um total de 3.000 milhas náuticas, cuja
organização faz questão de escolher este destino para acolher o evento.
Esta primeira edição da regata é destinada às velozes embarcações da
Classe 950, mas também poderão participar as embarcações da Classe
40 e os Sun Fast 3600 do armador francês Jeanneau.
Nesta viagem pelo Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico, estão
previstos diversas passagens obrigatórias, com direito a prémios,
nomeadamente pela Ilha de Porquerolles (Prémio França), a ilha de
Maiorca (Prémio Maiorca), Gibraltar (Prémio Colunas de Hércules) e a chegada a Funchal, onde o vencedor
irá conquistar o ‘Prémio Oceano’. Já no regresso, as tripulações deverão passar por Ibiza (Prémio Ibiza),
Bocas de Bonifácio na Sardenha (Prémio Bonifácio) e por fim, na chegada, a Riva di Traiano (Roma), onde
será entregue o Troféu Madeira 950 Open Race.
Hotéis madeirenses vencem “Óscares do turismo”
A excelente qualidade da hotelaria madeirense tem vindo a ser
constantemente reconhecida, não só pela fidelização de clientes, mas
igualmente por entidades internacionais.
O World Travel Awards, conhecidos como os “óscares do turismo”,
certificaram essa qualidade com a atribuição de prémios a vários níveis,
revelando os vencedores para 2017 nas categorias a nível europeu e
nacional.
Conheça aqui a lista dos vencedores madeirenses:

Melhor
Melhor
Melhor
Melhor

Melhor Boutique Hotel de Portugal: Pestana CR7
Melhor Hotel Verde de Portugal: Galo Resort
Hotel de Portugal: Belmond Reid’s Palace
Suite de Portugal: Suite Presidencial do Belmond Reid’s Palace
Boutique Hotel do Mediterrâneo: Quinta da Casa Branca
Resort All-Inclusive: Pestana Porto Santo
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AP – Madeira distinguida com prémios
A Associação de Promoção da Madeira foi distinguida, na edição de 2017,
com vário Prémios Comunicação M&P, um dos mais importantes da área.
Os Prémios Comunicação M&P, promovidos pelo jornal Meios &
Publicidade, pretendem distinguir a melhor comunicação e relações
públicas levadas a cabo por consultoras de comunicação e empresas.
São dirigidos a todas as consultoras e empresas que tenham
desenvolvido a sua atividade em Portugal ou que, estando presentes
também em outros países, tenham a sua origem em Portugal.
Das 51 categorias existentes, repartidas por 13 grandes áreas, a AP –
Madeira foi distinguida com os seguintes prémios:
DIGITAL - Vídeo Institucional
Vídeo Promocional do Destino Madeira - Menção Honrosa
BRANDED CONTENT - Parceria de Media
RFM Selfie Trip Madeira - Menção Honrosa
MEDIA - Press Kit
Destino Madeira Fuel - Menção Honrosa
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