Actualitat i Tendències:

Els hotels confien en la robòtica per a millorar els
processos i l'experiència del client, l'ajuda de la
robòtica col·laborativa i l'automatització pot fer més
competitives a les empreses.... Llegir més

L'exclusiu gratacel de Manhattan que s'eixampla a
mesura que ascendeix, en aquest de 20 pisos i 76
metres que es projecta a Nova York és a
l'inrevés.... Llegir més

Així serà l'hotel de superluxe dins d'una muntanya
del desert, el complex hoteler s'està construint en la
costa del Mar Roig de l'Aràbia Saudita... Llegir més

Small Luxury Hotels llança la seva nova marca
sostenible, una comunitat d'hotels de luxe ultra
sostenibles que van més enllà de l'ecològic... Llegir
més

PortAventura World acceptarà el pagament amb
bitcoin, la iniciativa és part del projecte estratègic de
digitalització i innovació en la qual està immersa la
companyia.... Llegir més

Costa Cruceros revela una nova manera de
descobrir el món, per a això la companyia s'ha
centrat en tres àrees clau: cuina, excursions i
sostenibilitat.... Llegir més
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Notícies del sector:

Iberia oferirà 18 destins a Mèxic, amb la finalitat
d'oferir als seus clients la possibilitat de reservar bitllets
que connectin els 100 destins que l'aerolínia espanyola
opera a Europa... Llegir més

Iberia ampliarà la seva xarxa global i reforçarà la
connectivitat entre Espanya i la costa oest dels
Estats Units, amb 37 noves rutes des de Los Angeles
i San Francisco.... Llegir més

Vueling operarà 32 noves rutes des de Paris
- Orly a 10 països, que començaran a operar des del
pròxim dos de novembre... Llegir més

KLM reprèn les seves rutes als EUA, iniciant
l'operativa de la seva programació a Las Vegas i Miami
a partir del 7 de desembre... Llegir més
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Melià reobrirà 18 hotels a Cuba al novembre, a
partir del dia 15 novembre en el context de la
reobertura gradual prevista a l'illa del Carib per a
aquesta data.... Llegir més

La cadena NH Hotel Group ha obert a
Copenhaguen el seu primer hotel 5 estrelles a
Dinamarca, situat en un emblemàtic edifici del barri de
Christianshav.... Llegir més
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Des d'aquesta secció pots accedir a totes les
Recomanacions de Viatge pels diferents països,
així com totes les últimes actualitzacions
d'aquestes.

Aquesta és una relació d'ofertes d'última hora, només aplicables per a noves reserves efectuades a partir del dia i l'hora d'enviament d'aquest mail i
mai a reserves efectuades amb anterioritat. (Vàlids excepte error gràfic o tipogràfic). Important: Les agències podran cobrar una quantitat en
concepte de despeses de gestió a part dels preus indicats. És possible que en algunes d'aquestes ofertes el Touroperador apliqui algun suplement
per l'increment del preu del carburant. Consulti en les nostres agències. Per a fer la seva reserva punxi a l'enllaç de cada oferta o accedeixi des de
les següents imatges a la seva agència.
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(Si no funciona el sistema automàtic, si us plau, contesti a aquest email indicant el seu desig de donar-se de baixa.) Consulti les nostres polítiques
de antispam i privadesa de dades: Política Antispam i privacitat
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