
Mercado de Natal do Luxemburgo
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PLACE de La CONSTITUTION PLACE de La CONSTITUTION -- estestáátua (Gtua (Géélle Fra) lle Fra) 
tambtambéém conhecida como estm conhecida como estáátua douradatua dourada

• A Roda Gigante de 32 mts

• Carrocel Mágico

• Pirâmide Gigante

• Pista de gelo

• Stands de Gastronomia 

• O evento ocorre simultaneamente na Place d´Armes e 
Place Paris, Gare de Luxemburgo, Esch.
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PPúúblicoblico
• De acordo com os Organizadores, mais de 1.000.000 de visitantes

passam pelo Mercado de Natal do Luxemburgo;

• Com uma localização privilegiada, bem no coração da Europa, 
acaba por ser passagem quase obrigatória a todos os países que 
o rodeiam (Alemanha, Bélgica, França, Suíça e Holanda…

• Marché de Noel, como também é conhecido, foi eleito em 2018 
pela revista Norte Americana “FORBES”, um dos 10 melhores da 
Europa;
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BenefBenefíícioscios
• Benefícios que o Mercado de Natal proporciona ao 

Turismo Local

• Uma boa visibilidade ao setor hoteleiro;

• Troca de experiências (Visitante/Organizadores);

• Interação com as comunidades locais;

• Turismo cultural.
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ParticipaParticipaçção da Comunidade Portuguesa no ão da Comunidade Portuguesa no 
Mercado de NatalMercado de Natal

• Dois fins de semana dedicados à Cultura Portuguesa;

• Fado;

• Grupos Folclóricos e Grupos de Cantares

• Mais de 1400 portugueses visitam os stands durante os 
dias de Festa.
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SeguranSeguranççaa
• O sistema de segurança é reforçado nesta altura nos 

comboios, autocarros e outros meios de acesso à festa;

• Reforço policial e de outras forças de intervenção para 
garantir melhor segurança aos visitantes.
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ConclusãoConclusão
• Na sociedade atual, 

• A interação e o contacto direto com o turismo local tem sido 
motor de desenvolvimento e crescimento, sobretudo para os 
Organizadores do Luxemburgo

• Tem servido de inspiração a outros municípios, como por 
exemplo Águeda, 

• Pensar em organizar os “Mercados de Natal” esperando que 
alcancem um sucesso idêntico ao “AGITÁGUEDA”.
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Muito Obrigada!Muito Obrigada!


