Ministro do Mar inaugura a Nauticampo 2020
A 51ª edição do certame abre portas esta quarta-feira, dia 12, até dia
16 de fevereiro, na FIL
O Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, estará presente na inauguração oficial da 51ª
edição da Nauticampo, esta quarta-feira, dia 12, pelas 16h00.
O evento mais emblemático e antigo organizado pela FIL conta com cerca de 20.000 m 2
de exposição, com um pavilhão inteiramente dedicado à náutica de recreio – com
embarcações, acessórios e equipamentos náuticos – e outro dedicado ao campismo e
caravanismo, piscinas, destinos náuticos e empresas promotoras e dinamizadores de
atividades ao ar livre, localizadas de norte e a sul do país.
O Outdoor Aventura Village, espaço que dá a conhecer ao público algumas atividades de
lazer e aventura, como passeios de barco, canoagem, caminhadas, passeios de bicicleta,
mergulho, etc., é, em 2020, complementado com a presença de destinos náuticos e de
lazer, ou seja, municípios que pretendem dar a conhecer as suas potencialidades para a
prática de náutica de recreio e realização de atividades ao ar livre para toda a família.
Seixal, Setúbal, Aveiro, Matosinhos são apenas alguns dos municípios confirmados nesta
edição da Nauticampo.
Este certame é também o palco para as marcas de embarcações e autocaravanas
mostrarem os seus novos modelos e inovações, com muitas novidades já confirmadas,
de forma a oferecer alternativas num mercado cada vez mais competitivo, com muitas
marcas já a pautar pela inclusão de estratégias mais sustentáveis e amigas do ambiente.
Exemplo disso são as embarcações movidas a energia solar, as autocaravanas elétricas
e ainda as moradias modelares.
A Nauticampo recebe, anualmente, milhares de visitantes apaixonados pela náutica e pelo
caravanismo, mas também, e cada vez mais, adeptos das atividades e desportos de
aventura. O evento abre ao público de 12 a 16 de fevereiro, nos seguintes horários: 12 a
14 de fevereiro, das 14h00 às 22h00, 15 de fevereiro, das 10h00 às 22h00 e dia 16, das
10h00 às 20h00.
O bilhete individual tem o valor de 10€. Há desconto para crianças dos 11 aos 15 anos e
para maiores de 65 anos: nestes casos, só pagam 5€. Crianças com menos de 10 anos
não pagam bilhete.
Através de www.tickets.fil.pt é possível adquirir o bilhete online e ainda possibilita a
compra de packs, mais baratos: pack de dois bilhetes – 18€, pack de três bilhetes – 25€
e pack de quatro bilhetes – 30€.

