Córdoba é uma cidade de tamanho médio, agradável de conhecer enquanto
passeia pelas suas ruas, com um clima muito bom durante todo o ano, cheia
de recantos únicos e tesouros de valor incalculável, onde vivem pessoas
de carácter alegre e agradável, amigável para os visitantes, que recebem
com carinho para mostrar com orgulho as suas casas, a sua história e
o seu legado, os seus quatro locais Patrimónios da Humanidade que a
tornam única, o seu amor pelas flores, a sua predileção por um animal tão
nobre como o Cavalo puro-sangue Espanhol, a sua requintada e saudável
gastronomia de produtos de Denominação de Origem, de grandes chefs,
Córdoba é isto e muito mais…
Quer venha em família ou casal, em trabalho ou negócios, seja jovem, idoso
ou de meia-idade, venha de onde vier, estaremos à sua espera de braços
abertos...

SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

· Córdoba situa-se no sul de Espanha
· É Porta de entrada na Andaluzia
· 3ª maior cidade da Andaluzia, em área e
população
· Superfície de 1.253 Km2

· 325.701 habitantes

A Coruña
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A menos de 2 horas de distância, encontram-se
vários aeroportos internacionais, sendo os mais
movimentados Madrid, Málaga e Sevilha.
Córdoba dispõe de um aeroporto gerido pela AENA e
que é atualmente utilizado para voos comerciais, de
assistência médica, voos militares e voos charter
de passageiros. É ligada pelos comboios de alta
velocidade da AVE (Alta Velocidad Española) e pela
Red de Ferrocarriles, pela rede rodoviária da Red de
Carreteras del Estado (Autovía del Sur A-4 e Autovía
de Málaga A-45 e pela Nacional 432) e dispõe de bons
acessos aos seus países vizinhos.
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Grandes eventos culturais
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Cedida por el Patronato Provincial de Turismo

Javier Álamo

La Mezquita (A Mesquita, do séc. VIII), é a joia
de Córdoba, o monumento mais importante do
ocidente Islâmico e um dos mais espantosos do
mundo. Património da Humanidade desde 1984, é
única no mundo por ter uma bela Catedral Cristã no
seu interior.
Pode ser visitada durante o dia e também à noite,
graças à visita noturna “El Alma de Córdoba”, de
segunda-feira a sábado, de acordo com a sua
programação e disponibilidade. Recomendamos
que a visite em ambas as condições (dia e noite),
dado que irá viver diferentes sensações.

MEZQUITA
DE
CÓRDOBA
PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
DESDE 1984

Isabel Serrano

Centro Histórico, um dos maiores da Europa, declarado
Património da Humanidade (desde 1994).
No seu coração encontra-se a Judería (bairro judeu),
onde viviam os judeus na Idade Média e onde também se
encontram monumentos e museus que não deve perder
durante a sua visita:
· A única Sinagoga (séc. XIV) da Andaluzia e uma das 3
que se conservam em Espanha
· Capilla Mudéjar de San Bartolomé (Capela mudéjar de
São Bartolomeu)
(sécs. XIV e XV)
· Baños del Alcázar Califal (Banhos do Alcácer do Califa)
PATRIMÓNIO DA · Ponte Romana
HUMANIDADE
DESDE 1994 · Mercado árabe

CENTRO
HISTÓRICO

Cedida por Ayuntamiento de Córdoba

LOS
PATIOS
DE
CÓRDOBA
PATRIMÓNIO CULTURAL
IMATERIAL
DA HUMANIDADE
DESDE 2012

O festival dos pátios de Córdoba,
declarado Património Cultural Imaterial
da Humanidade desde 2012, um modo
de vida e expressão cultural únicos,
o orgulho do povo de Córdoba e uma
mostra de uma beleza inesquecível.
O Festival dos pátios realiza-se durante
as duas primeiras semanas de maio, em
diferentes bairros da cidade, embora
estejam disponíveis visitas guiadas aos
pátios durante todo o ano.
Se visitar este festival, o mais
importante é ser respeitador. Recorde
que está a entrar no espaço íntimo do
proprietário do pátio, a sua casa, que
amavelmente abre as suas portas para
partilhar esta beleza.

PATRIMÓNIO DA
HUMANIDADE
DESDE 2018

CIUDAD
CALIFAL DE
MEDINA
AZAHARA

Medina Azahara (séc. X), sítio arqueológico do que foi a cidade palatina que Abderramão
III construiu como símbolo do poder do Califado de Córdoba e que, segundo a lenda,
dedicou à sua favorita.
Património da Humanidade desde julho de 2018.
Ao lado do sítio arqueológico encontra-se o museu de Madinat Al-Zahra, ao qual
recomendamos a visita para assistir à projeção audiovisual que recria a história da cidade
palatina.
Pode deslocar-se de carro, de autocarro turístico ou utilizando o serviço público de
autocarros até à Medina Azahara, dado que esta maravilha fica a cerca de 9 km da cidade
de Córdoba.

Defábrica

Córdoba tem um património histórico e monumental único no mundo,
como, por exemplo, o Alcázar de los Reyes Cristianos (Alcácer dos
Reis Cristãos) (séc. XIII), construído sobre remanescentes romanos e
árabes e testemunha centenárias de grandes feitos históricos e onde
podem ser realizados todos os tipos de espetáculos. A Sinagoga (séc.
XIV) é outro exemplo, única na Andaluzia, é uma das 3 que ainda se
conservam em Espanha.

PATRIMÓNIO
MONUMENTAL
ÚNICO NO
MUNDO
MONUMENTOS
MAIS VISITADOS EM 2019
1. Mesquita-Catedral
2. Sinagoga

3. Alcácer dos Reis Cristãos
4. Medina Azahara

5. Palácio de Viana

6. Torre de la Calahorra

7. Banhos do Alcácer do Califa
8. Real jardim Botânico

9. Capela de São Bartolomeu

2.079.160
619.110
615.737

285.672

193.802
96.548

79.733

30.603
40.522

As Igrejas Fernandinas merecem uma menção especial, não só
pela sua beleza, mas também porque fazem parte da história de
Córdoba.
Igrejas que Fernando III, o Santo, mandou construir entre meados
do século XIII e princípios do século XIV em diferentes áreas da
cidade, razão pela qual são conhecidas como Igrejas Fernandinas.
A relevância destes templos reside não só na singularidade da sua
arquitetura medieval mas também na sua função como núcleos
para o repovoamento do tecido urbano, através da organização em
“anéis”.

IGREJAS
FERNANDINAS

Edifícios vivos, que mantêm a sua função litúrgica e que foram
capazes de reunir as contribuições plásticas de todas as épocas, até
se terem tornado monumentos singulares e únicos.
Hoje, existe uma Rota que destaca 9 destas Igrejas Fernandinas,
venha conhecê-las!

Cedida por el Museo Arqueológico de Córdoba

Em Córdoba, temos um dos melhores museus
arqueológicos de Espanha com peças valiosas
de diferentes épocas e estilos arquitetónicos,
que nas suas fundações guarda as ruínas
arqueológicas do que foi o teatro romano da
cidade. Outro tesouro é o museu de Julio Romero
de Torres dedicado à sua obra, que capturou a
beleza de Córdoba como nenhum outro.
Existem muitos mais museus...
Desafiamo-lo a conhecê-los todos!

MUSEUS
COM TESOUROS
DE VALOR
INCALCULÁVEL
MUSEUS MAIS VISITADOS EM 2019
1. Museu Arqueológico

2. Museu de Belas Artes

3. Julio Romero de Torres
4. Museu Taurino

291.832

70.055
53.495

21.100

Córdoba tem uma tradição culinária notável,
influenciada pela dieta mediterrânica e pela
passagem de diferentes civilizações que deram
origem a uma gastronomia com pratos únicos
com raízes de Córdoba, tais como salmorejo
cordobês, rabo de touro, beringelas com mel,
flamenquín.
A gastronomia de Córdoba caracteriza-se pela
utilização de produtos locais de alta qualidade.
Contamos com 7 denominações de origem: 4
para o azeite (Baena, Lucena, Priego de Córdoba
e Montoro-Adamuz), 1 para o vinho (MontillaMoriles), 1 para o vinagre (Montilla-Moriles) e 1
para o Jamón Ibérico (Valle de los Pedroches).

REQUINTADA
GASTRONOMIA
DE PRODUTOS COM
DENOMINAÇÃO DE
ORIGEM

Aos produtos DOP soma-se o bom trabalho dos chefs
cordobeses (3 chefs com estrelas Michelin, grandes
chefs de cozinha tradicional, inovadora, internacional),
dos centros de formação gastronómica, mercados
gastronómicos e de cada um dos estabelecimentos de
restauração.
Por todas estas razões, Córdoba recebeu em 2014 o título
de Capital Ibero-americana da Cultura Gastronómica.

Cedida por la Asociación Córdoba Ecuestre

O Cavalo puro-sangue... Espanhol ou
Andaluz? Ambos, embora em Córdoba se
diga Cordobês,dado que esta raça teve
origem em Córdoba quando, por mandato
real, o Rei Filipe II ordenou à sua Cavalariça
Real que criasse esta nova raça e para a
qual foram construídas as "Caballerizas
Reales" (Cavalariças Reais) (séc. XVI), um
edifício para os abrigar.
Em Córdoba encontrará muitas atividades
relacionadas com este nobre animal:
permanentemente, durante todo o ano, o
Espetáculo Equestre de alta qualidade,
único e original, no mesmo local onde esta
raça de cavalo nasceu, também no Outono,
com o programa Otoño del Caballo (outono
do cavalo) que oferece aos visitantes uma
grande variedade de atividades recreativas:
campeonatos, eventos, espetáculos,
exposições, workshops, conferências e
muito mais, tudo em redor do cavalo.

CIDADE DO
CAVALO
PURO-SANGUE
ESPANHOL

Cedida por Festival Flora

Para lhe proporcionar a experiência de um pátio em
qualquer altura do ano, a iniciativa privada lançou
novos produtos desenvolvidos relacionados com os
pátios:

CIDADE
DA FLOR

Novas rotas e visitas guiadas aos pátios, nos
diferentes bairros de Córdoba, novos programas
como a “Flora”, cuja 1ª edição se realizou em 2017,
onde artistas florais de âmbito internacional, em
espaços localizados em edifícios representativos
de Córdoba, transformam e decoram os pátios do
festival com flores.
Inúmeros festivais e eventos relacionados com
flores: a chegada da primavera com “abre el
Azahar” (a abertura das flores), a batalha das
flores, o maio festivo e muitos mais...

Mauricio Mergold

COM UMA AGENDA DE
EVENTOS CULTURAIS
DE PRESTÍGIO
INTERNACIONAL
RECONHECIDO

Córdoba oferece uma grande variedade de eventos culturais ao longo do ano, entre
os quais se destacam os seguintes:
O Festival Internacional da Guitarra, com a sua 1ª edição realizada em 1980, é
uma referência cultural com manifestações musicais e artísticas em torno da
guitarra que consolidou a sua posição de destaque entre os grandes festivais de
todo o mundo.
A Noche Blanca del Flamenco (Noite Branca do Flamenco) onde os melhores
artistas do mundo do flamenco atuam em praças, ruas, tabernas e recantos
públicos.
Cosmopética, Festival internacional de poesia.
Eutopía, Festival da criação jovem.
Kalendas, Córdoba em Púrpura, Noches de Ramadán (Noites de Ramadão) e o
Festival Internacional de Música Sefardí, são programas graças aos quais se pode
conhecer as diferentes culturas que povoaram Córdoba.
Riomundi, festival de músicas do mundo, em redor do Guadalquivir.

Rafael Mellado

Córdoba, cuja tradição joalheira começou a ser popular
na época romana, é conhecida pelo seu artesanato
de prataria e ourivesaria, sendo esses trabalhos
artesanais em ouro e prata um dos principais recursos
económicos da cidade.
Destaca-se a filigrana de Córdoba, que consiste em
soldar fios de ouro ou prata a uma estrutura metálica
para formar uma figura e as peças de joalharia com
designs exclusivos, clássicos e vanguardistas.
O design de peças de ouro e prata é
internacionalmente reconhecido, sendo Córdoba
um dos principais centros de produção de joias em
Espanha.

CENTRO DE
JOALHARIA
EUROPEU
DE REFERÊNCIA
Córdoba dispõe de um parque de joalharia desde 2008. É
um recinto dedicado à atividade de joalharia com a maior
concentração de empresas do setor em Espanha e na Europa,
reunindo empresas dedicadas ao fabrico e comercialização de
joalharia, ourivesaria, bijutaria e relojoaria.

Córdoba é o lugar ideal para encontrar objetos únicos e
originais concebidos pelos melhores mestres artesãos.
Por esta razão, o centro histórico de Córdoba foi declarado

ARTESANATO
COM CARIMBO
PRÓPRIO DE CÓRDOBA
Zona de interesse Artesanal em 2014. A Asociación cordobesa
de artesanos (Associação de artesãos de Córdoba) engloba
oficinas de diferentes ofícios, sendo os mais importantes:

Os artigos de couro, material utilizado em cordovões (couro
de cabra preparado para fazer calçado) e guadameciles (couro
com aspeto dourado), peças em relevo, modeladas e coloridas
em couro com desenhos tradicionais e contemporâneos.
A técnica, que remonta ao Califado Omíada de Córdoba, ainda
hoje se mantém viva em Córdoba.
Os Luthiers e as suas guitarras flamencas.
A cerâmica do sul da província.

Rafael Mellado

CIDADE QUE
CELEBRA A VIDA
ATRAVÉS DAS SUAS
FESTAS E
TRADIÇÕES

São muitas as principais festas e tradições de Córdoba, sendo as mais
conhecidas as que são celebradas por alturas da primavera:
A Semana Santa que, em Córdoba, se caracteriza pela sua
sobriedade.
A "apertura del Azahar" (a abertura das flores) que inunda a cidade
com um cheiro característico que atrai sempre a atenção dos
visitantes.
A Batalha das Flores que dá as boas-vindas à primavera com um
desfile de carros alegóricos de onde milhares de flores são atiradas à
multidão.
As Cruces de Mayo (Cruzes de maio), uma tradição cristã que se
tornou uma festa popular entre o povo de Córdoba.
A Prova do vinho Montilla-Moriles.
O Festival de Pátios.
A Feira de Nossa Senhora da Saúde.
O denominador comum é a alegria e felicidade do seu povo, a
celebração sempre respeitosa e o desejo de partilhar a felicidade com
todos os visitantes.

Mauricio Mergold

FLAMENCO COM
ALMA E
ENCANTO
Em Córdoba, vive-se e respira-se o
flamenco em cada canto e recanto, faz
parte da vida:

Centro de Flamenco Fosforito na Posada
del Potro, eventos, atividades e festivais de
flamenco, tablados de flamenco e clubes
de flamenco, academias de dança, luthiers,
moda flamenca, tabernas, experiências
flamencas e artistas.

Real Club de Campo de Córdoba

Em Córdoba, encontra a natureza no seu auge onde quer
que vá, mesmo no centro histórico, ao lado da Ponte
Romana:

DESTINO
NATURAL

Os Sotos de la Albolafia, classificado como Monumento
Natural em 2001 pela sua extraordinária riqueza em
aves.
Áreas naturais especialmente adequadas para visitas
com crianças, como por exemplo:
O Real Jardim Botânico, o Zoo, a Ciudad de l@s niñ@s.
Jardins no interior dos principais monumentos como
o Patio de los Naranjos e os Jardins do Alcácer dos
Reis Católicos, cerca de 20 parques espalhados pela
cidade e a Sierra de Córdoba onde encontrará o Parque
periurbano de Los Villares a 8km de Córdoba com
magníficos miradouros, o Club de Campo de Córdoba
com o seu magnífico campo de Golf de 18 buracos em
plena Sierra Morena,
Além de rotas nas montanhas, entre as quais se
destacam as seguintes:
O Arroyo del Bejarano, os Baños de Popea, as Ermitas,
o Cerro Muriano, a colina do Pozo de la Nieve, todos
locais ideais para caminhadas e passeios de bicicleta
por excelência.

Raden Prasetya

CÓRDOBA
DE MODA

Córdoba e a moda, onde os grandes estilistas
encontram inspiração e a transformam em arte.
Elio Berhanyer, Juana Martín ou Palomo Spain
são alguns dos nomes mais conhecidos da alta
costura cordobesa entre todos os estilistas atuais
e jovens promessas de Córdoba, com desfiles
nas principais passarelas da moda internacional,
distinguidos com prémios reconhecidos no mundo da
moda, marcas consolidadas e empresas de prestígio
com raízes cordobesas.
Alta costura, moda flamenca, vestidos de cerimónia e
de casamento, coleções especiais...

Lars Stuifbergen

Inúmeros filmes e séries foram rodados em Córdoba:
“Guerra dos Tronos” de Michael Slovis.
“Carmen” de Vicente Aranda.
“Entrelobos” do cineasta cordobês Gerardo Olivares.
“Polar” da atriz e produtora cordobesa Macarena
Gómez.
“Fala com ela” de Pedro Almodovar e
“Reino dos céus” de Ridley Scott, são alguns deles.
Córdoba oferece um grande número de instalações
para todo o tipo de produções audiovisuais,
tornando-o num enorme estúdio cinematográfico
com grande variedade de cenários.
Córdoba, através do Córdoba Film Office (CFO),
faz parte da rede de cidades cinematográficas
promovida pela Andalucia Film Commission, com a
qual se pode reviver a magia do cinema.

CÓRDOBA
DE CINEMA

CRV
Gabinetes de informação
Hotéis
Restaurantes
Tabernas

INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA

Mercados gastronómicos
Autocarro turístico
Comércio
Recintos amplos e salas, reuniões
profissionais
Guias de turismo e intérpretes do património

Pepe Muñoz

Córdoba coloca à disposição dos visitantes vários
pontos de informação na cidade, sendo o principal
o Centro de Recepción de Visitantes (CRV - Centro
de Receção de Visitantes), localizado no coração da
Judería (bairro judeu), ao lado da Mesquita, principal
monumento de Córdoba.

ASSISTÊNCIA
AO VISITANTE

No CRV, os visitantes de Córdoba encontram
informações sobre a cidade, a província e o resto da
Andaluzia, poderão fazer reservas para as principais
visitas, um local para descansar entre as visitas, um
restaurante com as tapas mais populares da nossa
terra e uma boutique com lembranças e produtos da
terra.
Toda a equipa de pessoal de informação turística está
à sua disposição para o ajudar e terá todo o prazer
em responder a quaisquer perguntas ou resolver
qualquer dificuldade em que se encontre.

José Martínez Asencio, Chencho

Córdoba tem guias turísticos oficiais e intérpretes
do património que dão à sua visita um valor
acrescentado, são especialistas no património de
Córdoba, conhecem todos os recantos, história e
lendas da cidade.
Todos se encontram à sua disposição para realizar uma
visita guiada personalizada. Também dispõe de visitas
organizadas para grupos com partidas garantidas,
nas quais pode participar, reservando o seu lugar com
antecedência.
Recomendamos-lhe que faça as suas visitas em
Córdoba acompanhado por um destes especialistas,
para desfrutar de uma experiência única e mais
completa!

GUIAS DE
TURISMO
E INTÉRPRETES
DO PATRIMÓNIO

Isabel Serrano

ALOJAMENTOS
DE SONHO
Córdoba tem uma indústria hoteleira
de grande qualidade, onde se podem
encontrar alojamentos de todas as
categorias, desde grandes cadeias
nacionais, a hotéis de luxo, passando
por hotéis empresariais com todas as
facilidades para fazer negócios e pequenos
hotéis boutique construídos em antigos
palácios e casas senhoriais.
Atualmente, Córdoba dispõe de 144
estabelecimentos, 8.370 camas e 4.247
quartos.

CATEGORIA HOTELEIRA
Hotéis de 5*
Hotel Eurostar Palace
Hotel Hospes Palacio del Bailio
TOTAL HOTÉIS 5*
Hotéis de 4*
Hotel AC Córdoba
Hotel Ayre Córdoba
Hotel Balcón de Córdoba
Hotel Capuchinos
Hotel Córdoba Center
Hotel Eurostars Azahar
Hotel Balcón de Córdoba
Hotel Eurostars Las Adelfas
Hotel Eurostars Patios de Córdoba
Hotel Conquistador
Hotel H10 Palacio Colomera
Hotel Hesperia Córdoba
Hotel Las Casas de la Judería
Hotel Los Abetos del Maestre Escuela
Hotel Maciá Alfaros
Hotel Madinat
Hotel NH Amistad Córdoba
Hotel Soho Boutique Córdoba
Parador La Arruzafa
TOTAL HOTÉIS 4*
Hotéis 3* (10)
Hotéis 2* (21)
Hotéis 1* (10)
Hostéis 2* (6)
Hostéis 1* (16)
Pensões de categoria única (26)
Apartamentos 3 chaves (2)
Apartamentos 2 chaves (23)
Apartamentos 1 chave (10)

Nº QUARTOS

Nº CAMAS

155
48
203

299
99
398

98
157
10
27
207
45
89
101
64
128
45
152
65
96
143
11
108
93
94
1733
555
500
324
69
239
334
14
219
57

168
331
19
56
414
87
169
204
95
229
90
296
125
206
263
19
208
186
188
3353
1035
839
573
126
440
657
46
746
157

Fonte: Consejería de Turismo y Deporte, Delegación Territorial en Córdoba, Junta de
Andalucía. Criação própria, Instituto Municipal de Turismo de Córdoba. ANO 2022

Isabel Serrano

Se uma coisa é certa quando se visita Córdoba é que
se vai desfrutar da gastronomia, uma oferta ampla
e variada de estabelecimentos, excelentes produtos
e uma muito boa relação qualidade/preço são as
características mais notáveis.
Restaurantes para todos os gostos, desde chefs com
estrelas Michelin, a Soles Repsol ou Bib Gourmand,
passando por estabelecimentos de cozinha tradicional,
criativa, internacional ou de vanguarda.
Mercados gastronómicos com uma grande variedade
de bancas com diferentes cozinhas.
Centros de formação gastronómica preparando os
melhores profissionais.
Sem esquecer as tabernas e bares espalhados por
toda a cidade…

DELICIOSOS
ESTABELECIMENTOS DE
RESTAURAÇÃO

Isabel Serrano

Relativamente a compras, Córdoba é ideal
para adquirir produtos locais D.O. da terra,
artigos artesanais como cordovões (couro
de cabra preparado para fazer calçado)
e guadameciles (couro com aspeto
dourado), leques, cachecóis, pequenas
lembranças, roupas de design, joias, um
chapéu típico de Córdoba e muitas outras
coisas que irá descobrir enquanto passeia
pela cidade, tudo em pequenas lojas ou
em modernos centros comerciais.

SHOPPING
EM CÓRDOBA

Córdoba tem todos os elementos para ser um
ponto de encontro e uma referência nacional e
internacional no sector de congressos, convenções
e reuniões profissionais:
A riqueza inegável do seu património, uma
localização geográfica privilegiada, uma excelente
rede de comunicações, um moderno e funcional
Palácio de Congressos situado ao lado da
Mesquita, um futuro centro de exposições, feiras
e convenções, magníficas e encantadoras salas de
reuniões e os melhores profissionais.

RECINTOS AMPLOS
E SALAS PARA
REUNIÕES
PROFISSIONAIS

Isabel Serrano

Embora Córdoba tenha um dos maiores centros
históricos da Europa, as distâncias são fáceis de
percorrer e o passeio permite apreciar detalhes que de
outra forma passariam despercebidos.
Ainda assim, se quiser conhecer a cidade além do
centro histórico e ao mesmo tempo conhecer a história
de Córdoba de uma forma agradável, é aconselhável
utilizar o Autocarro Turístico (City Sightseeing) para
fazer o percurso completo de Córdoba com paragens
nos principais bairros da cidade ou o minibus para
percorrer as ruas mais estreitas e subir até aos Ermitas
na Sierra de Córdoba.

TRANSPORTE
TURÍSTICO

Para ir à Medina Azahara, o visitante dispõe do
Autocarro para a Medina Azahara, a 9 kms de
Córdoba. O serviço inclui transporte para o centro de
interpretação e para o conjunto arqueológico mais
importante do Ocidente.
Além disso, estão disponíveis percursos turísticos em
táxi e nas tradicionais carruagens puxadas a cavalo.

Em Córdoba, estamos muito conscientes da necessidade de ser um destino
de qualidade e é por isso que o IMTUR, como delegação territorial do ICTE
(Instituto para la Calidad Turística Española - Instituto para a Qualidade do
Turismo de Espanha), atua:
· como ponto de ligação entre o ICTE e as empresas do seu âmbito de ação
territorial que são membros do Sistema de Calidad Turística Española
(Sistema de Qualidade do Turismo de Espanha).
· por delegação do ICTE no seu âmbito territorial em matéria
administrativa.
· como interlocutor do sector turístico territorial perante as suas
administrações em temas relacionados com a Qualidade.
· promovendo e difundindo a cultura da Qualidade nas empresas turísticas
no seu campo de ação.

Uma boa definição de qualidade poderia ser: alcançar a plena satisfação dos
clientes da forma mais rentável para a empresa.
A preocupação pela qualidade é relativamente moderna e o seu significado foi
evoluindo no decurso do tempo. Na década de 1940 referia-se apenas o produto,
enquanto na década de 1960 foi alargado ao serviço. Na década de 1980, surgiu
o conceito de Qualidade Total e na década de 1990 o de Excelência Turística.
Atualmente, os mais recentes sistemas de qualidade incluem elementos como o
destino, bem como mecanismos de auto-avaliação.
Este é o caso do Sistema Integral de Calidad Turística Española (Sistema
Integral de Qualidade Turística de Espanha) no Destino, que o Instituto
Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR) tem vindo a implementar na nossa
cidade desde 2003.
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ESPERAMOS POR SI EM CÓRDOBA!

www.turismodecordoba.org
imtur@turismodecordoba.org

