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Em números
Aumento de pacotes personalizados

28
%
42

%

Registou-se um aumento de 28% nas viagens reservadas que
incluíam voos e hotel1.

Utilização de dispositivos móveis
continua a aumentar

Mais de dois quintos das reservas da eDreams ODIGEO são agora
feitas através de dispositivos móveis em comparação com a média
de 28% no setor de viagens2.

Adeptos viajam em massa para o
Campeonato Mundial de Futebol da FIFA
na Rússia

495

%

A Rússia assistiu a um aumento de 495% no número de voos
reservados para o país durante o campeonato, em comparação
com o mesmo período em 2017.

1

De acordo com os dados eDreams ODIGEO do 1º semestre, exercício fiscal de 2019

2

Fonte: Phocuswright Europe Online Travel Overview 2018

Sumário executivo
Bem-vindo ao nosso Relatório de Perceções do Viajante Europeu
relativo a 2018
O ano passado, a eDreams ODIGEO ajudou mais de 18,5 milhões de clientes a viajar à sua medida.
Como a maior agência de viagens online europeia, podemos oferecer uma perspetiva única sobre os
fatores que motivaram os viajantes a passar algum tempo fora do seu país e sobre o tipo de viagens
que escolheram.
Neste nosso terceiro relatório anual de Perceções do Viajante, analisamos as principais causas de
viagens, os destinos com maior crescimento e as principais tendências para 2018 - antes de avançarmos
com previsões sobre os destinos de férias mais populares para o próximo ano.

Principais motivos para viajar
Este ano, as tradicionais férias de verão adquiriram um novo significado graças aos adeptos de futebol
que viajaram em massa para a Rússia para assistir ao Campeonato Mundial de Futebol da FIFA. Embora
os voos domésticos reservados por adeptos do próprio país tenham registado o maior crescimento em
termos homólogos durante a competição, dos países que se qualificaram para a fase de grupos o UK
teve o maior aumento de reservas para a Rússia.

Destinos com maior crescimento
A Rússia destaca-se como a escolha principal dos viajantes europeus em 2018, com a febre futebolística
acima mencionada a causar um aumento total de 51% no volume de passageiros este ano. O alarido
em torno do “hygge” e o investimento em turismo fizeram com que quatro países nórdicos - Finlândia,
Noruega, Dinamarca e Suécia - ficassem entre os dez principais destinos.
Por outro lado, países que recentemente foram vítimas de terrorismo e de instabilidade política
continuam a apresentar sinais de recuperação em termos de turismo - uma tendência já identificada
no relatório do ano passado. Tanto o Egito quanto a Tunísia aparecem nos cinco principais países
para crescimento em volume de passageiros, refletindo uma mudança na percepção das pessoas em
relação à segurança turística nessas regiões de janeiro a setembro de 2018.
Para aqueles que procuraram viagens de curta duração, a abertura de rotas de pequeno curso por parte
das companhias aéreas originou um aumento das reservas para Ajaccio em França e para Karpathos
na Grécia, enquanto os turistas interessados em viagens de longo curso foram atraídos para a Turquia
e para Israel, que ofereceram opções mais económicas em 2018.

-1-

Personalização como serviço normal
Na eDreams ODIGEO, permitimos sempre aos clientes elaborar as viagens mais convenientes possíveis
“através
da reserva com várias companhias aéreas - e continuámos a assistir a uma procura crescente
de viagens personalizadas no último ano. O número de reservas que inclui os voos e o hotel continuou a
aumentar, e em setembro organizámos um evento internacional para demonstrar o nosso investimento
na personalização através da tecnologia.
Assistimos igualmente a um crescimento firme na proporção de clientes que optaram por efetuar as
reservas através do nosso site móvel ou da app de viagens. Para enfrentar esta mudança em direção
aos dispositivos móveis, continuámos a desenvolver produtos e serviços relevantes em 2018, incluindo
o lançamento de uma nova função de realidade aumentada nas nossas apps móveis, que permite
aos viajantes digitalizar rapidamente a sua bagagem de mão para se certificarem de que cumpre os
requisitos de tamanho da companhia aérea.
Nos próximos anos, prevemos que os viajantes irão continuar a procurar pacotes personalizados como
serviço normal. Com uma das maiores equipas tecnológicas da Europa, já estamos a assumir este
desafio e esperamos ajudar os nossos clientes a criar memórias ainda mais significativas.

”

Dana Dunne,
CEO da eDreams ODIGEO
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Acerca da
eDreams ODIGEO
A eDreams ODIGEO é a maior agência de viagens online da Europa, e usa a tecnologia em prol dos
consumidores para que os viajantes possam ter os melhores preços e a maior conveniência.
Com quase 20 anos de experiência, a eDreams ODIGEO criou um negócio bem-sucedido e opera marcas
globais bastante conceituadas como a eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink, e o mecanismo de
metapesquisa Liligo. Oferece as melhores e mais convenientes ofertas em serviços de viagens incluindo
voos, hotéis, rent-a-car e seguro.

Trabalhamos
com mais de

Maior agência de
viagens online da
Europa

610

companhias
aérea
Mais de

18.5

milhões de
clientes todos os anos

1.7

milhões
de opções de
hotéis disponíveis

Maior equipa interna
dedicada ao
desenvolvimento
tecnológico fora de uma
companhia aérea ou
agência de viagens online
na Europa

-3-

Principais impulsionadores
em 2018

Adeptos viajam em massa para assistir ao campeonato mundial
de futebol na rússia
O verão de 2018 viu os adeptos de futebol a viajar em massa para assistir ao Campeonato Mundial
de Futebol da FIFA na Rússia, país anfitrião que registou um aumento de 495% no número de voos
reservados para o país durante a competição, em comparação com o mesmo período em 20173.

A Rússia assistiu a um aumento massivo nos voos domésticos, com um crescimento de 1.862%
nas reservas durante o período da competição, e com os adeptos a viajarem de outras partes do
país para assistirem aos jogos pessoalmente.

A seguir ao país anfitrião, foi o UK a registar o maior aumento nas reservas para a Rússia dos países que
se qualificaram para as fases de grupos do campeonato. O número de voos reservados para a Rússia
por passageiros do RU durante este período foi cinco vezes superior em 2018 em comparação com o
ano anterior.
Os números mostram igualmente que o espírito do futebol contagiou adeptos em países onde as
equipas nacionais não passaram às fases de grupos. Israel viu um aumento sete vezes superior ao ano
passado nos voos reservados para a Rússia, e a República Checa ficou nos primeiros cinco países com
um aumento de 397%.
Embora não apareça na lista dos dez países que assistiram ao maior aumento de adeptos a viajar em
massa para a Rússia neste período, a França, que ganhou o campeonato, teve imensos apoiantes nas
bancadas. Este país tem registado um grande número de viajantes para a Rússia nos últimos anos, e
como tal o número elevado de reservas durante o campeonato não causou um pico assim tão relevante
como nos dez países com maior aumento listados abaixo.
Suécia

+304%
Alemanha

Rússia

+1,862%

+286%

RU

+462%

Febre de viagens durante o
Campeonato Mundial

Suíça

+264%
Espanha

Turquia

+394%

+282%

Áustria

+230%
República Checa

+397%

3

Israel

+632%

O período para o qual estes dados foram extraídos incluiu reservas efetuadas entre outubro de 2016 e julho de 2017 para viagens entre 14 de junho de 2017 e 15 de julho
de 2017, em comparação com reservas efetuadas entre outubro de 2017 e julho de 2018 para viagens efetuadas entre 14 de junho de 2018 e 15 de julho de 2018
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Países com maior procura
para os viajantes europeus

Dez países com maior crescimento em 2018
A Rússia destaca-se como o principal favorito dos viajantes europeus em 2018, com a febre do
futebol a causar um aumento de 51% no volume de passageiros durante 2018. Graças ao Mundial, os
organizadores do campeonato afirmaram que o evento rendeu mais de 14,5 mil milhões de dólares à
economia russa – mais de 1% do PIB do país4.
Em segundo lugar, surge a Finlândia com um aumento de 40% entre os viajantes europeus, em linha
com as estatísticas do governo sobre o firme crescimento do número de visitantes ao país. Em 2017,
por exemplo, as viagens internacionais para a Finlândia bateram todos os recordes, com um aumento
de 14% no número de noites passadas no país pelos turistas estrangeiros, atingindo um total de 6,6
milhões5.
Outros países nórdicos encontram-se igualmente entre os dez primeiros, incluindo a Dinamarca,

que registou um aumento de 15% em visitantes - talvez surpreendentemente devido ao alarido
em torno do estilo de vida “Hygge” dinamarquês.
A Lonely Planet elegeu Copenhaga como a melhor cidade para visitar em 2019, referindo a sua comida,
construção e adaptação à utilização de bicicletas6.

Os países que foram duramente atingidos pelo impacto do terrorismo e da turbulência
política nos últimos tempos figuram nos cinco principais países. O Egito e a Tunísia registraram
crescimento no volume de passageiros de 21% e 15%, respectivamente, ao longo do ano.

A tendência positiva de viajantes que escolhem a Tunísia está diretamente relacionada com uma
mudança na perceção das pessoas sobre a segurança dos turistas, combinada com uma procura
pela melhor relação qualidade/preço. Em julho de 2017, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da
Commonwealth do Reino Unido alterou o conselho aos viajantes para a Tunísia - como um claro sinal
de que é seguro fazer férias no país. Em janeiro de 2018, o Presidente francês Macron viajou até à
Tunísia para fortalecer os laços com o país e como demonstração de apoio para reforçar a economia
tunisina7.

4 https://www.straitstimes.com/sport/football/football-world-cup-boosted-russias-economy-by-over-20b-say-organisers
5 https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2018/all-time-year-for-travel-record-growth-made-Finland-the-most-interesting-destination-in-northern-europe/
6 https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/lonely-planet-best-in-travel-2019-top-destinations-sri-lanka-copenhagen/
7 https://www.news24.com/Africa/News/frances-macron-visits-tunisia-to-support-transition-20180131
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A Grécia é outro exemplo de um país que está a colher os benefícios do seu investimento no setor do
turismo, com um aumento de 15% no número de viajantes europeus em 2018. O Ministério do Turismo
grego anunciou que 2018 foi o melhor ano de sempre ao nível do turismo no país, e representou um
“pequeno milagre” para a economia com um aumento de 2,1% este ano8.
O Presidente da Organização do Turismo Polaco mostra-se igualmente otimista ao afirmar que em
2018 se bateram todos os recordes no setor do turismo do país devido à melhoria de acessibilidades
para os visitantes9. Isto reflete-se nos rankings de crescimento da eDreams ODIGEO com um aumento
de 12% nos viajantes que visitaram a Polónia o ano passado.

10 principais países com aumento de passageiros em termos
homólogos de todos os viajantes europeus

Finlândia

Rússia

+40%

+51%

Noruega

+19%

Suécia

+10%
Dinamarca

+15%

Polónia

+12%

Roménia

+8%

Tunísia

+15%

Grécia

+15%

Egito

+21%

8 https://news.gtp.gr/2018/11/05/greece-presents-new-tourism-growth-plan-wtm-london-2018/
9 https://www.thefirstnews.com/article/record-number-of-foreign-tourists-expected-in-poland-this-year-2886
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Cidades a curta distância
com maior procura para os
viajantes europeus em 2018

Desporto atrai reservas de curta distância
Ao analisarmos o crescimento das reservas de curta distância em 2018, é bastante evidente que os
viajantes europeus se apressaram a viajar para a Rússia por ocasião do Campeonato Mundial, com o
país a ocupar quatro dos cinco principais destinos (Adler Sochi, Kaliningrado, Kazan e Iekaterinburgo)10.
Todas estas cidades acolheram adeptos de futebol durante a competição e albergaram igualmente
pelo menos um estádio onde decorreram os jogos dos play-offs.

Adler Sochi, eleita como destino russo mais popular
pelos viajantes de curta distância, fez novamente as
delícias dos adeptos desportivos em 2018, ao receber o
Grande Prémio da Rússia
no Autódromo de Sochi em setembro.

Países Baixos atraem interessados em cultura
Os Países Baixos registaram um aumento das reservas de curta distância após Leeuwarden-Friesland
ter sido declarada Capital Europeia da Cultura em 2018. Muito possivelmente, os viajantes que
aterraram no aeroporto de Groningen bem perto da cidade eram apaixonados por cultura

Novas rotas alargam horizontes dos viajantes
As companhias aéreas que abriram rotas de pequeno curso também atraíram reservas no último ano,
com destinos aos quais anteriormente era difícil chegar a darem as boas-vindas aos turistas pela
primeira vez. Alguns exemplos mais notáveis incluem o lançamento de voos pela Air Corsica do RU
para a cidade francesa de Ajaccio e o lançamento pela Germania de um voo direto de Munique para a
cidade grega de Karpathos alguns meses mais tarde.

10

Segundo a eDreams ODIGEO, os voos de pequeno curso dizem respeito aos reservados para outro país no mesmo continente, enquanto os de longo curso são
reservados para outro país noutro continente.
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10 principais destinos de curta distância com aumento de
reservas em termos homólogos de todos os viajantes europeus
Suécia
(Växjö)

+98%

Rússia
(Kaliningrado)

Rússia
(Kazan)

+136%

+126%

Dinamarca
(Bornholm)

+104%

Dinamarca
(Aarhus)

+101%

Países Baixos
(Groningen)

+256%

Rússia
(Adler Sochi)

+215%

França
(Ajaccio)

+106%

Grécia
(Karpathos)

+100%
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Rússia
(Iekaterinburgo)

+108%

Cidades a longa distância
com maior procura dos
viajantes europeus em 2018

As aventuras estão cada vez mais acessíveis
A existência de viagens económicas de longa distância tornou-se o principal argumento para convencer
os viajantes a arriscarem destinos mais longínquos em 2018.
A Turquia destacou-se no crescimento das reservas de longa distância, com os viajantes a tirarem
partido da quebra do valor da lira. Em segundo lugar, Israel registou igualmente um aumento nestas
reservas com a descida de preços após um acordo de “céu aberto” com a União Europeia.

10 principais destinos de longa distância com aumento de
reservas em termos homólogos de todos os viajantes europeus

Turquia
(Kutahya)

+120 %
Egito
(Sharm el-Sheikh)

+147 %

EUA
(Austin)

+109 %
Cabo Verde
(Ilha Boa Vista)

+89 %

Turquia
(Nevsehir)

+265 %
Cabo Verde
(Sal)

+148 %

Israel
(Ovda)

+166 %
Argentina
(Rosario)

Egito
(Marsa Alam)

+130 %

+156 %

Argentina
(Mendoza)

+98 %
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Principais tendências
para 2018

Viajantes continuam à procura de viagens à sua medida
VIAJANTES CONTINUAM À PROCURA DE VIAGENS À SUA MEDIDA
Durante o último ano, o setor continuou a assistir a uma procura crescente de viagens personalizadas.
Os clientes querem personalizar as suas viagens de várias formas - desde a dividir o percurso por
várias companhias aéreas para conseguirem o pacote mais conveniente possível, a adicionar serviços
adicionais como bagagem extra, ou a criar opções à sua medida que incluem voos e alojamento.
De acordo com os dados da eDreams ODIGEO no final do primeiro semestre do exercício fiscal de 2019,
as reservas de viagens que incluem voo e alojamento aumentaram 28%.

O fornecimento de uma experiência personalizada e
eficiente aos consumidores tornou-se igualmente o
segredo do sucesso da indústria de viagens online.
As empresas que conseguem estar à altura deste desafio têm a capacidade de perturbar todo o setor,
com vista a aumentar os lucros e a fidelidade dos clientes.
No final do ano passado, a eDreams ODIGEO organizou um evento internacional na sua sede em
Barcelona para apresentar os seus desenvolvimentos na personalização através da tecnologia. Seja
através da aprendizagem automática que prevê as necessidades dos clientes através do estudo de
reservas agregadas e anónimas, ou através de especialistas em experiências de utilizador com recurso
a ferramentas de comportamento inovadoras para permitir decisões informadas sobre os produtos, o
setor está empenhado em fornecer um serviço verdadeiramente personalizado aos viajantes.
A aprendizagem automática significa proporcionar aos clientes as opções de viagem mais adequadas
ao seu caso, dos voos mais baratos e mais convenientes aos serviços adicionais mais úteis, como seguro
de viagem e opções de transfer a partir do aeroporto. Os algoritmos utilizados pela eDreams ODIGEO
fazem aproximadamente oito mil milhões de previsões diárias, seja sobre uma boa relação qualidade/
preço e um voo conveniente, alojamento ou sobre uma gama de opções de produtos acessórios.
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A equipa tenta sempre fazer progressos no que diz
respeito à personalização e está a usar este knowhow em aprendizagem automática para desenvolver
um novo assistente de viagens virtual.
Embora ainda se encontre na fase de desenvolvimento, esta nova funcionalidade irá funcionar
por comando de voz e irá ajudar os viajantes durante as suas viagens. Entre um vasto leque de
funcionalidades, o assistente terá a capacidade de recomendar viagens com base nas preferências do
viajante, bem como prestar assistência no destino utilizando a geolocalização, indicando direções ou
sugerindo os melhores locais para visitar.

Aumento de pacotes personalizados
Registou-se um
aumento de

28%

nas viagens reservadas
pelos viajantes que incluíam voos e hotel.
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Utilização de dispositivos
móveis continua a aumentar

Nos últimos anos, o setor das viagens online viu um número crescente de consumidores a afastarse do uso de computadores e, em vez disso, a utilizar os seus dispositivos móveis para pesquisar e
reservar viagens. Mais de dois quintos dos clientes da eDreams ODIGEO (42%)11 já reservam através
de dispositivos móveis em vez de computadores de secretária, à frente da média da indústria (28% de
acordo com o Phocuswright Europe Online Travel Overview 2018).
Para dar resposta a esta expectativa, a eDreams ODIGEO introduziu alertas personalizados como
atualizações sobre horários de voos e informações sobre o tapete de recolha de bagagem nas nossas
apps, bem como guias dos principais destinos. Estes serviços adicionais permitem aos clientes tirar
partido das funcionalidades dos seus smartphones para se tornarem o derradeiro companheiro de
viagem.

Mais recentemente, lançámos uma nova função de
realidade aumentada nas nossas apps móveis, que
permite aos viajantes digitalizar rapidamente a sua
bagagem de mão para se certificarem de que cumpre
os requisitos de tamanho da companhia aérea.

11

Esta estatística diz respeito às reservas da eDreams ODIGEO efetuadas durante o segundo trimestre do exercício fiscal de 2019

Mais de dois quintos
dos clientes da eDreams
ODIGEO (42%) optam agora
por efetuar as reservas
através de dispositivos
móveis em vez de
utilizarem computadores.
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Viajantes escandinavos
reservam férias com maior
antecedência

Em 2018, os viajantes dos países escandinavos continuam a reservar as suas viagens com a maior
antecedência, com a Finlândia e a Dinamarca no topo da tabela com os maiores períodos de reservas
em média tanto para viagens de curta e de longa duração. Os viajantes da Finlândia marcaram as suas
viagens entre 2 e 5 dias de duração com 48 dias de antecedência e com 60 dias para viagens entre 7 a
14 dias, enquanto os viajantes da Dinamarca o fizeram com 46 e 59 dias, respetivamente.
Em comparação, os viajantes franceses são os mais espontâneos, ao efetuar sempre a reserva das
suas viagens de todos os tipos com a menor antecedência. As viagens entre 2 e 5 dias foram marcadas
com 36 dias de antecedência por estes viajantes e as viagens entre 7 e 14 dias foram marcadas com 48
dias de antecedência antes da partida.
Em média, os viajantes europeus efetuaram as reservas com mais de uma semana de antecedência
para as viagens de curta duração (39 dias) do que para as de longa duração (51 dias).

Por outro lado, janeiro e fevereiro continuaram a ser os
dois meses em que os viajantes efetuaram as reservas
com maior antecedência, pois continuam a tirar partido
dos saldos de inverno das companhias aéreas.
O período médio de reserva para estadias de curta duração aumentou de 45 dias em janeiro de 2017
para 46 dias em janeiro e 2018 - enquanto para estadias de longa duração aumentou de 60 dias em
janeiro de 2017 para 62 dias em janeiro de 2018.
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Estadias de curta duração
continuam na moda

As estadias de curta duração foram a opção de férias mais popular em 2018, com 28% das reservas a
estarem relacionadas com estadias de três e quatro dias.
As viagens de média duração ficaram em segundo lugar, com 26% de todas as reservas relacionadas
com estadias de sete e treze dias, em que:

21 dias ou mais
2 dias
14-20 dias

10%

13%

10%

28%

26%
12%
7-13 dias

5-6 dias
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3-4 dias

Análise para 2019

PREVISÕES DOS PRINCIPAIS
DESTINOS DE FÉRIAS EM 2019

Ao olharmos para os destinos que registaram o maior aumento de reservas por parte dos viajantes
europeus (voos comprados no ano antes da viagem), é possível ter uma ideia das cidades que terão
uma maior afluência de turistas em 2019.
Ao efetuarem as reservas de viagens para o próximo ano, os viajantes europeus estão com os olhos
postos noutros continentes, com 6 em cada 10 destinos localizados fora da Europa - incluindo
localizações longínquas como as Filipinas e a Namíbia - o que sugere que os viajantes continuam a tirar
partido das viagens económicas de longo curso disponibilizadas pelo aumento das novas companhias
aéreas low cost.

Antalya, Turquia
Antalya encontra-se no topo da lista com um aumento de 163% de reservas em comparação a 2017. A
queda da lira turca - apesar do seu impacto no aumento dos custos dos bens de primeira necessidade
- foi um enorme fator de atração para os turistas, uma vez que as férias continuam a compensar o
investimento12.

Cidades nórdicas entre os principais destinos europeus
No que diz respeito aos destinos dentro da Europa, a Escandinávia é o destino de eleição dos europeus em
2019, com Kittila na Finlândia e Bergen na Noruega a ocupar o segundo e terceiro lugar respetivamente.

Cairo, Egito
A inauguração do Grand Egyptian Museum em 2018, apresentando algumas das riquezas arqueológicas
mais impressionantes do Egito, pode estar por trás desse aumento nas reservas antecipadas. Em 2018,
o Cairo foi um dos principais destinos reservados entre os meses de janeiro e setembro. As reservas
feitas em 2018 para viagens em 2019 mostram que o Egito pode continuar a ser considerado um destino
popular, desde que a percepção de segurança permaneça estável.

12

https://www.fvw.com/news/fvw-workshop-turkey-german-tour-operators-predict-strong-bookings-for-2019/393/192557/11245
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Ajaccio, França
Ajaccio, uma cidade insular francesa no belo Mar Mediterrâneo e local de nascimento do imperador
francês Napoléon Bonaparte, é outro local a ser observado no ano de 2019 - coincidentemente, 2019
marcará 250 anos desde o nascimento de Napoleão.
Com as companhias aéreas abrindo rotas de curta distância, isso pode ter resultado no aumento de
48% das reservas em comparação a 2017.

10 principais destinos onde se registou um crescimento em 2019
Noruega (Bergen)

+69%

Finlândia (Kittila)

+110%

Turquia
(Antalya)

+163%

França (Ajaccio)

+48%

Áustria (Viena)

+45%

Filipinas (Mactan-Cebu)

+40 %

Egito (Cairo)

+62%
Colômbia (Bogotá)

+38%

Seychelles (Ilha Mahe)

+37%

Namíbia (Windhoek)

+43%

Com base em voos reservados em 2018 com partida em 2019, em comparação com voos reservados em 2017 com partida em 2018

- 16 -

Metodologia
O Relatório de Perceções do Viajante Europeu da eDreams ODIGEO 2018 baseia-se nos
dados das reservas de marcas de agências de viagens online da empresa (eDreams,
Opodo, Go Voyages e Travellink) nos maiores mercados europeus efetuadas entre
dois períodos distintos - de janeiro de 2017 a setembro de 2017, e de janeiro de 2018 a
setembro de 2018 - exceto se indicado em contrário.
Os principais mercados europeus são a Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega,
França, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália e UK (United Kingdom).
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A proposito da
eDreams ODIGEO
A eDreams ODIGEO é uma das maiores empresas de viagens online do mundo e uma
das maiores empresas europeias de comércio eletrónico. Através das suas quatro
marcas líder (eDreams, GO Voyages, Opodo e Travellink) e do motor de busca Liligo,
disponibiliza as melhores ofertas de voos regulares, low-cost, hotéis, cruzeiros, renta-car, pacotes dinâmicos, pacotes de férias e seguros para facilitar as viagens, tornálas mais acessíveis e com a melhor relação qualidade-preço para os mais de 18,5
milhões de clientes em todo o mundo. Presente em 43 mercados, a eDreams ODIGEO
está cotada no Mercado Contínuo Espanhol.

- 18 -

