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RESUM DEL PROJECTE (extensió màxima: 100 paraules per llengua) 
 

 Català:  
El projecte conté una anàlisi sobre la necessitat de desenvolupar el turisme 
accessible. Defineix l’oportunitat de negoci que suposa, així com el potencial 
de demanda que hi ha a Espanya. Estudia les motivacions per viatjar del 
col·lectiu amb dificultats de mobilitat, però també les inquietuds i obstacles 
que afronten quan planegen les seves experiències. Proposa a AUREA, 
agència de viatges dedicada al turisme d’immersió a destins exòtics, un model 
per incorporar l’accessibilitat a la seva oferta, per tal que la inclusió formi part 
de les seves arrels. El treball inclou a més, un pla de comunicació i un pla de 
viabilitat. 
 

 Castellà: 
 
El proyecto contiene un análisis sobre la necesidad de desarrollar el turismo 
accesible. Define la oportunidad de negocio que representa, así como el 
potencial de demanda que hay en España. Estudia las motivaciones por viajar 
del colectivo con dificultades de movilidad, pero también las inquietudes y 
obstáculos que afrontan cuando planean sus experiencias. Propone a 
AUREA, agencia de viajes dedicada al turismo de inmersión a destinos 
exóticos, un modelo para incorporar la accesibilidad en su oferta, para que la 
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inclusión forme parte de sus raíces. El trabajo incluye además, un plan de 
comunicación y un plan de viabilidad. 
 

 Anglès: 
 
This project contains an analysis about the need to develop accessible 
tourism. It defines the business opportunity that it represents; as well as the 
potential demand in Spain. It also studies the motivations for traveling of the 
group with mobility difficulties, but also the concerns and obstacles they face 
when planning their experiences. It proposes to AUREA, a travel agency 
dedicated to experiential traveling in exotic destinations, a model to 
incorporate accessibility into its portfolio, so that inclusion is part of its roots. 
The project also includes a communication plan and a viability plan. 
 
 

 
 


