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Een groeiend aanbod van locaties van topniveau, hotels en 
incentivemogelijkheden, een uitstekende verbinding met 
diverse internationale vliegvelden en een heerlijk klimaat: 
Lissabon is met recht een favoriete bestemming voor grote 
internationale evenementen. 

MICE-hoofdstad 
van Europa

Lissabon

BERN EN GSTAAD: TWEE GEZICHTEN VAN ZWITSERLAND - GRAEME BARNETT, SENIOR EXHIBITION DIRECTOR IBTM WORLD OVER IBTM BARCELONA 2016 - 
TOP MEETING DESTINATIES IN EUROPA, AZIË EN DE VERENIGDE STATEN
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Verspreid over zeven heuvels met 
uitzicht op de majestueuze rivier 
de Taag ligt Lissabon. De Portu-

gese hoofdstad, met volop historische 
gebouwen en straten, is een belangrijk 
zakendistrict en MICE-epicentrum. Het 
centraal gelegen vliegveld van Lissabon 
biedt directe verbindingen naar alle grote 
Europese steden, de Verenigde Staten, 
Zuid-Amerika en Afrika.
In Lissabon staat je als gast een prach-
tige cultureel centrum te wachten met 
een mild en zonnig klimaat en een 
fascinerende smeltkroes van histori-
sche gebouwen en monumenten (onder 
andere afkomstig van de rijke maritieme 
geschiedenis) en moderne invloeden. De 
hoofdstad staat ook bekend als resort-
stad. Toeristische highlights zoals het aan 
de kust gelegen Cascais, het dorp Sintra 
dat op de werelderfgoedlijst staat, en het 
bergachtige Arrábida. Van het uitstekende 
winkelaanbod en de excellente gastrono-
mie tot aan de omringende oceaan, stran-
den, bergen en rivieren: er is een enorme 

keuze aan incentivemogelijkheden in en 
rondom de stad. 

NIEUWE ATTRACTIES IN 2016 
Dit jaar hebben bezoekers de kans om te 
genieten van een adembenemend nieuw 
uitzicht over de stad. Het ‘Amoreiras 
Towers’ gebouw zal in 2016 zijn Amoreiras 
360 attractie op het dak openen. Op de 25 
aprilbrug, een van Lissabons bekendste 
landmarks die dit jaar 50 jaar oud is, zal 
een panoramisch platform op 70 meter 
hoogte worden geopend. Deze is bereik-
baar via een nieuwe lift. 

Wat betreft het aanbod aan locaties kun-
nen gasten straks terecht bij het museum 
over het ‘tijdperk van de grote ontdek-
kingen’, oftewel de ontdekkingsreizen 
die tussen de zestiende en negentiende 
eeuw plaatsvonden. Het museum zal 
worden gehuisvest in een replica van een 
historisch schip aan het water. Ook het 
Museum voor Kunst, Architectuur en 
Technologie (Museu de Arte, Arquitetura 

A B ROA D  B E S T EM M I N G

FEITEN OVER LISSABON

-  Een groei van 9,4% in het aantal nieuwe hotel-

kamers (inclusief aparthotels): van 18.074 naar 

19.783 kamers (2014 vs. 2015).

-  De jaarlijkse stijging van het aantal kamers be-

draagt gemiddeld 5,0% (2010-2015).

-  73% van de regionale overnachtingen vindt plaats 

in Lissabon.

-  De gemiddelde stijging van het aantal overnach-

tingen in Lissabon (+8,4%) ligt boven het gemid-

delde voor Europese steden (+6,3%).

-  De gemiddelde stijging van het aantal overnach-

tingen door buitenlandse gasten (+8,9%) ligt 

eveneens boven het gemiddelde voor Europese 

steden (+6,7%).

In de afgelopen vijf jaar:

-  Steeg het aantal overnachtingen met 7,4% per jaar

-  Steeg het aantal overnachtingen van buitenland-

se gasten met 9,2% per jaar (landelijke groei kwam 

uit op 7,8%)

-  Groeide het aantal bezoekers met 5,9% per jaar

-  Steeg de totale omzet uit toerisme met 8,0% per 

jaar

- Klom de bezettingsgraad met 4,1% in 2015, van 

68,9% naar 71,7%
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e Technologia, MAAT) in het Belém district 
ligt aan het water en opent zijn eerste tentoon-
stelling in september. Meer watergerelateerde 
opties zijn mogelijk tijdens de aankomst van 
de deelnemers van de jaarlijkse Tall Ships 
Races (22 tot en met 25 juli).
Ook een bezoek waard is de Sintra Mitos e 
Lendas, een unieke tentoonstelling in het 
toeristeninformatiecentrum (23 Praça da 
República). Vanaf 31 juli worden gasten 
rondgeleid door de fascinerende wereld van 
de historische stad Sintra en haar mythes en 
legenden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
onder andere hologrammen en multisen-
sorische 4D-displays. 

PRIJSWINNENDE GOLFBAAN
De beroemde ‘Golf Coast’ van Lissabon 
is recentelijk bekroond met de European 
Golf Destination of the Year 2016 van 
IAGTO (International Golf Tour Operators 
Association). Deze award werd uitgereikt 
tijdens het International Golf Travel Market 
(IGTM) event in Tenerife. De kwaliteit en 
diversiteit van de meer dan twee dozijn golf-
banen zoals Praia del Rey, Oitavos Dunes en 
Estoril Golf Club waren verantwoordelijk 
voor deze winst.

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden 
om een evenementin Lissabon te organseren? 
Bezoek www.visitlisboa.com/en_Lisboa-
Convention-Bureau.aspx of kijk op Facebook, 
Twitter of Instagram bij Visit Lisboa. 
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INTERNATIONALE AWARDS IN DE 

PRIJZENKAST

2015:   -  IAGTO Golf Destination of the 

Year 2016 voor de golfbaan 

Lisboa Golf Coast 

  -  Tweede plaats verkiezing 

European Best Destinations 

2015 (European Consumers 

Choice (ECC)) 

2014: -  Beste Europese cruisebe-

stemming (World Travel 

Awards) 

2013: -  Beste Europese City Break 

bestemming (World Travel 

Awards)

 -  Beste City Break On a Budget 

bestemming (Amadeus & 

WTM Travel Experience 

Awards)

 -  Beste City Trip bestemming 

(HolidayCheck Destination 

Award 2013)

2010: -  Beste Europese City Break 

bestemming (World Travel 

Awards)

DE PORTUGESE HOOFDSTAD, 

MET VOLOP HISTORISCHE 

GEBOUWEN EN STRATEN, 

IS EEN BELANGRIJK 

ZAKENDISTRICT EN MICE-

EPICENTRUM. 
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