
DECÁLOGO PARA AMANTES DO
TURISMO RURAL

PASSO 6: OUÇA
Porque que não criarmos uma lista de Spotify

entre todos? Entre nesta playlist conjunta do
Spotify e adicione, à vontade, a sua música

preferida.

PASSO 7: VEJA
Se prefere o cinema, é altura de rever alguns
títulos que se filmaram em cenários rurais.
Clique aqui para ver os filmes que lhe
recomendamos.

PASSO 8: JOGUE
Não há melhor forma de passar o tempo que

pôr à prova os seus conhecimentos.
Propomos-lhe algumas ideias para descobrir o

quanto sabe sobre o mundo rural. Clique aqui
para aceder aos jogos.

PASSO 9: DESCUBRA
Descubra quais foram os município nomeados
como Capital do Turismo Rural em Espanha,
nos últimos três anos. Se foram tão votados,
algo têm de especial. Clique aqui para aceder.

PASSO 10: PREPARE-SE
Ainda que, agora, não possa sair de casa, 

o nosso blog está recheado de boas ideias
para que não deixe de sonhar com a sua

próxima “escapada”. Clique aqui para
descobrir todo o conteúdo.

PASSO 4: LEIA
Enquanto fica em casa, a leitura pode ser um

grande entretenimento. Clique aqui para ver
alguns livros que lhe recomendamos pelas

suas atmosferas e entornos rurais

PASSO 2: ANIME-SE
Os empresários do turismo rural estão a 

enfrentar uma conjuntura desfavorável. Desta
forma, fazemos o convite para que participe na

cadeia solidária que ativamos nas redes sociais.

PASSO 1: NÃO CANCELE
Se tinha previsto fazer uma “escapada” de
turismo rural nestas datas, tente adiar a
reserva e não cancelá-la. Quando isto termine,
de certeza que estará a desejar por voltar a
desfrutar do contacto com a natureza.

PASSO 3: OPINE
Deixar um comentário, sobre como foi a sua
estadia, é algo que nem sempre temos
oportunidade de fazer. Agora, com certeza
pode encontra uns minutos. Entre no nosso
site e registe-se para recordar os melhores
momentos.

PASSO 5: APRENDA
Descubra os projetos que apoiam o mundo
rural. Existem muitas iniciativas que contribuem
para travar problemas como a despovoação ou
apoiar empreendedores, etc.
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