
Vint anys separen l’edició de 1998 de la de 2018 del Congrés mundial de turisme de neu i de 
muntanya.  No obstant, si hi ha algun aspecte que s’ha mantingut al llarg del temps, aquest ha 
estat l’atracció del visitant cap a l’arquitectura tradicional de muntanya.

Cada cop més, el viatger, el visitant busca viure una experiència diferent, que comença amb 
la recerca del destí, però continua amb la recerca de l’allotjament i amb la descoberta de les 
tradicions locals, de la gastronomia, de les activitats que realitzarà...

El retorn a lo autèntic, a l’estil rústic i a la sostenibilitat té un pes important a l’hora de triar hotel, 
apartament o casa rural, però també l’originalitat és un aspecte cada cop més important. Avui, 
el  valor afegit cotitza a l’alça i  crear sinèrgies i punts convergents entre tots els agents implicats 
en el turisme de muntanya és un dels objectius en què es basen els plans de desenvolupament 
turístics. Tots ells, han de  treballar per generar una marca pròpia del territori que els diferenciï 
i els permeti conserva la seva identitat.

La primera sessió del Congrés Mundial de Turisme de neu i muntanya de 2018, que se celebrarà 
del 21 al 23 de març a Andorra, posarà el focus les oportunitats i els reptes de l’hoteleria en 
destinacions de muntanya. Enfocarem la necessitat de reformular el concepte tradicional 
d’allotjament, així com la gestió i el màrqueting. 

Per què uns allotjaments tenen més èxit que d’altres? Quins són els nous conceptes d’allotjament 
en les destinacions de muntanya? Aquesta primera sessió tractarà de respondre aquestes i 
d’altres preguntes. 

Tres dies de treball a on, entre d’altres temes, també es parlarà del reposicionament dels 
allotjaments turístics, dels reptes de la hospitalitat, de l’impacte de les noves plataformes de 
serveis turístics (la nomenada economia col·laborativa), d’intel·ligència artificial o la formació i 
la capacitació com a elements clau per assolir l’èxit d’una destinació. 

Si t’interessa el turisme de neu i muntanya, des del Govern d’Andorra, la OMT (L’Organització 
Mundial del Turisme) i el Comú d’Escaldes-Engordany, t’emplacem a acompanyar-nos.

 Web del Congrés: http://mountainlikers.com/

NEWSLETTER
21-23 març 2018 · Escaldes-Engordany · Andorra

ALLOTJAMENTS DE MUNTANYA: EXPERIÈNCIES ÚNIQUES

CONFIGURANT EL FUTUR DE L’HOSPITALITAT EN DESTINACIONS DE MUNTANYA

Inscriu-t’hi

http://mountainlikers.com/
http://mountainlikers.com/shop/

