Nauticampo, o maior salão de actividades de lazer
O Salão Internacional dedicado a amantes da Natureza realiza-se de 4 a 8 de Abril, na FIL

A Nauticampo, Salão Internacional de Navegação de Recreio, Desporto, Aventura,
Caravanismo e Piscinas, celebra a sua 49ª edição, esta que foi a primeira feira realizada
nas actuais instalações da FIL, no Parque das Nações.
Em concordância com o crescimento dos sectores envolvidos, a 49ª Edição da
Nauticampo dobrou a sua área exposicional, ocupando dois pavilhões, onde pode
encontrar tudo o que esteja relacionado com barcos, caravanas, motos de água, piscinas,
material e equipamento de aventura e campismo.
Dedicado a todos aqueles que gostam de actividades ao ar livre tendo a Natureza como
principal companhia, os visitantes terão oportunidade de ver e experimentar alguns dos
produtos e serviços expostos, mas não só. Quer ter um barco ou uma caravana e
encontrar destinos para explorar? A Nauticampo proporciona ao visitante um leque de
oportunidades de experiências e dinamiza um conjunto de actividades ao ar livre. A acção,
a emoção forte e o risco, associadas a uma vivência e experiência memorável, são, nos
dias de hoje, os grandes impulsionadores para o consumo deste segmento de lazer, uma
teoria que este evento pretende sustentar.
Um dos pavilhões será dedicado à Náutica de recreio e o outro ao Campismo e Piscinas.
Também neste podemos encontrar o Outdoor Aventura Village, espaço dedicado a todas
as empresas dinamizadoras de actividades ao ar livre.
Entre as actividades promovidas na feira, destacam-se as conferências organizadas pelos
diversos parceiros, assim como o baptismo de mergulho e um encontro de campistas e
autocaravanistas, organizados pelas respectivas federações e também oferta ao nível de
parques de campismo de todo o país. Se a sua paixão são outras modalidades, na
Nauticampo pode encontrar todo o tipo de equipamentos que há no mercado. E muito
mais.
Embarque nos 20,000m2 da Nauticampo, aquele que é considerada o maior evento de
Actividades Náuticas, Lazer ao Ar Livre e Aventura em Portugal e um dos mais antigos da

Europa, com mais de 180 empresas presentes e onde são esperados cerca de 35,000
visitantes.
Mais informações em:
http://nauticampo.fil.pt/
https://www.facebook.com/salaonauticampo/

Conheça a lista de expositores em:
http://nauticampo.fil.pt/lista-de-expositores/
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Bilhetes

4, 5 e 6 de Abril – 15H00 às
23H00

Bilhete individual: 7 €

7 Abril – 10H00 às 23H00

Cartão Jovem | Estudante | Sénior
> 65 anos: 3,50€

8 Abril – 10H00 às 20H00
Crianças até aos 10 anos grátis
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