ID: 81737903

31-07-2019

Meio: Imprensa

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 22,00 x 26,73 cm²

Âmbito: Viagens e Turismo

Corte: 1 de 1

{António Sérgio Araújo de Almeida}
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Leiria, em parceria com a
Universidade da Madeira,
está empenhada na
realização do XI Congresso
Internacional de Turismo
(ITC’19).

