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AOS OPERADORES E AGÊNCIAS DE VIAGENS
Desde o inicio que o jornal Opção Turismo, agora inserido nas páginas do Correio da Manhã Canadá, pretende ser também um
ponto de reunião, entre profissionais do turismo português e do Canadá. Não só na área do incoming como no outgoing no
interesse de ambas as partes.
Assim, apela-se aos operadores turísticos e agências de viagens sediadas no Canadá que nos ajudem a fazer essa ponte, contactando-nos através do email info@cmctvcanada.com. l

REPORTAGEM
VIAGENS

Air Transat atualiza tarifas
A

companhia aérea canadiana Air Transat atualizou, por um tempo
limitado, as opções de tarifas
da Classe Económica e Classe
Club para dar aos clientes mais
flexibilidade, permitindo-lhes
alterar a data e destino, sem
nenhum custo adicional, até
24 horas antes da partida. Será
aplicada, apenas a diferença de
tarifa, se existir.
As tarifas Eco são as opções
de tarifas disponíveis na Classe
Económica. Composto por Eco
Budget, Eco Standard e Eco Flex,
esta linha de tarifas foi desen-

volvida para fornecer diferentes
níveis de flexibilidade.
Por sua vez, as tarifas Club,
oferecem todas as vantagens da
classe Club, mas com duas classes que proporcionam diferentes

ALTERAÇÕES PERMITEM
AOS CLIENTES ALTERAR A
DATA E DESTINO, SEM
NENHUM CUSTO ADICIONAL,
ATÉ 24 HORAS ANTES DA
PARTIDA
níveis de flexibilidade para cancelar ou alterar um voo.
A Air Transat informa que a
taxa é por pessoa, por direção,
mais diferença na tarifa e que

AVIAÇÃO

IATA em “guerra” com
os governos ocidentais
Em causa, as políticas erráticas em torno da
Covid-19

da International Air Transport
Association (IATA), que acusou
os governos de acentuarem
o medo, de reagirem exageradamente e de promoverem
medidas de fronteira inúteis,
em vez de permitirem que os
passageiros façam suas próprias
medições com base em informações verdadeiras. A variante
Ómicron foi o rastilho para o
clima de raiva das autoridades.

DIREITOS RESERVADOS

A CRÍTICA MAIS RECENTE
VEM DE WILLIE WALSH,
DIRETOR-GERAL DA IATA,
QUE ACUSOU GOVERNOS DE
ACENTUAREM O MEDO, DE REAGIREM EXAGERADAMENTE
E DE PROMOVEREM MEDIDAS
DE FRONTEIRA INÚTEIS

Willie Walsh, director geral da International Air Transport Association (IATA)
OPÇÃO TURISMO

A

nenhum reembolso será concedido caso o preço seja inferior
ao preço inicial. Também não é
permitida alteração nas 24 horas
antes da partida.
Quanto a reembolsos, não
são permitidos reembolsos dentro de 24 horas antes da partida.
Os reembolsos serão feitos através do método de pagamento
realizado, em caso de cancelamento por parte do cliente.
O Eco Flex permite que os
passageiros escolham qualquer
assento na Classe Económica,
dependendo da disponibilidade: assento padrão, assento
dois por dois, assento dianteiro
da cabine ou assento com mais
espaço para as pernas. l

s grandes companhias
aéreas estão cada vez mais
irritadas com a maioria

dos governos ocidentais por
causa das políticas erráticas que
estão a ser implementadas em
torno da covid-19.
A crítica mais recente vem
de Willie Walsh, diretor-geral

“Não podemos fechar tudo
quando uma nova variante for
lançada”, disse Willie Walsh,
acrescentando que a proibição
precipitada de viagens penalizou países como a África do
Sul por divulgarem as descobertas. l

Opções de tarifas da Classe Económica e Classe Club revistas

BREVE
AVIAÇÃO

Avião A350 voa com
combustível 100% ecológico

O

Conselho de Pesquisa
do Canadá e a Universidade de Manchester estão
a trabalhar numa aeronave
comercial que usa combustíveis
sustentáveis.
Trata-se de introduzir as
modificações necessárias nos
motores para o conseguir e
existe otimismo.
A Airbus informou que um
A350 voou no Mediterrâneo com
motores Rolls Royce e combustível sustentável em ambos os
motores, com sucesso. Os testes
de emissões em voo e todo o trabalho associado começaram no
iníciodo próximo ano. A equipa
interdisciplinar planeia publicar
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Linha de tarifas foi desenvolvida para fornecer diferentes níveis de flexibilidade

Airbus A350

os seus resultados em revistas
académicas no final do próximo
ano e durante 2023. Recorde-se
que atualmente, as aeronaves
só podem operar com uma
mistura de 50% de combustíveis sustentáveis e combustível
convencional. l
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REPORTAGEM
PANDEMIA

Portugal em risco “muito
elevado” para norte-americanos

DIREITOS RESERVADOS

Resultados da mais recente atualização do
Centro de Controlo e Prevenção de Doenças

nível adicional abaixo do solo
ao longo dos restos da Grande
Ponte - é assim que o itinerário
é chamado - usada pelos peregrinos que iam rezar no Templo.

ISRAEL

Muro das Lamentações
tem novo percurso

O PERCURSO INCLUI
VÁRIAS SALAS E ESPAÇOS
COM NOVAS E CATIVANTES
DESCOBERTAS DA ÉPOCA
E UMA EXPOSIÇÃO INÉDITA
DOS NÍVEIS DO MURO DAS
LAMENTAÇÕES

É o local mais sagrado para os judeus e
imperdível para os demais visitantes

OPÇÃO TURISMO

A

mais recente atualização
do Centro de Controlo
e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos
coloca Portugal no nível quatro,
o mais alto de alerta devido à
atual situação da Covid-19 em
território nacional.
Com base nessa atualização,
os Estados Unidos classificaram
Portugal como destino de risco
“muito elevado” devido à pandemia de covid-19, o nível mais alto
de alerta, e recomendaram que se
evitem deslocações ao país.

“Devido à atual situação em
Portugal, mesmo aqueles com
vacinação completa podem
estar em risco de serem contaminados e contaminar com
variantes da Covid-19”, refere
a principal agência federal de
saúde pública dos Estados Unidos que desaconselha viagens
para Portugal, e recomenda, a
quem tiver de viajar, que tenha
o esquema vacinal contra a
Covid-19 completo.
O uso de máscara e o distanciamento social em Portugal
são outros conselhos aos viajantes com origem nos Estados
Unidos. l
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Portugal classificado com o mais alto nível de alerta

O Muro das Lamentações é um dos ícones turísticos mais globais de Israel
OPÇÃO TURISMO

O

Kotel, conhecido como
Muro das Lamentações, é
um dos ícones turísticos
mais globais de Israel que, antes
da pandemia, recebia milhões
de visitas por ano, mantendo
o primeiro lugar como o local
mais visitado.
É, sem dúvida, especial para

DESTINO
NATAL NA SERRA

Esforço de levar luz, animação e conforto
emocional às populações locais e a aos turistas
OPÇÃO TURISMO

N

a Serra da Estrela, as festividades alusivas a esta
época não esquecem as
tradições e a identidade dos
15 territórios que compõem a
Comunidade Intermunicipal
das Beiras e Serra da Estrela
(CIM-BSE). Não obstante a
atual situação pandémica,
existe um esforço de levar luz,
animação e conforto emocional às populações locais e aos
turistas que se desloquem à
Serra nesta altura do ano.
Acima de tudo, pretende-se
que o Natal na Serra da Estrela
seja vivido com intensidade,

segurança e magia e que seja
tão natural quanto possível.
Não irá faltar a neve, o conforto
da lareira, os produtos tradicionais, as tradições seculares,
a identidade de cada território,
os produtos únicos que não
podem deixar de marcar presença numa casa portuguesa,
como o Queijo Serra da Estrela
DOP, os azeites de montanha, o
burel, a doçaria tradicional, o
mel, os frutos secos, o pão e os
melhores vinhos do território.
Neste outono/inverno, a Serra
recebe os primeiros nevões
e ‘veste-se’ de branco com
todo o seu esplendor e gáudio
de todos aqueles que querem
viver o Natal intensamente.
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Serra da Estrela
recupera tradições de Natal
Serra da Estrela

O mote é este: aproveitar
esta quadra natalícia para
regressar e conhecer as gentes
genuínas, a sua cultura, os seus
spas, os hotéis e os espaços de
turismo rural e ecológico.
Saboreie o melhor da gastronomia e as histórias que
passam de geração em geração.
Passeie pela natureza, respire
o ar fresco da Serra e sinta as
fragâncias da vegetação natural e os aromas que escapam de
cada casa, de cada aldeia, de
cada forno comunitário.
Tradições natalícias
Cada tradição tem uma
história por trás. E na Serra da
Estrela, não vai querer perder

viajantes e peregrinos e é o local
mais sagrado para os judeus,
mas também é imperdível para
os demais visitantes, pela sua
imponência e história, entre
outras.
Desde o final de novembro,
o Kotel está com um novo percurso que pode ser feito a pé.
O passeio leva-nos de volta
aos dias mais gloriosos do
Segundo Templo e desce um
uma vírgula de nenhuma delas.
Comece por Seia e encontre
uma Aldeia de Cabeça cheia
de brilho e cor. Nesta altura,
as casas pitorescas de xisto
vestem-se a rigor para o Natal
e para receber todos os curiosos. Sempre ao som das músicas tradicionais desta quadra.
Parta à descoberta da Aldeia
Viçosa e saboreie uma tradição
que remonta ao século XVII: o
Magusto da Velha. Os vinhos e
as castanhas são reis e rainhas
nesta quadra e coroam o paladar de quem os visita. Continue a sua viagem, agora pela
Guarda. Aqui, durante esta
altura, nasce uma cidade Natal
iluminada com várias atividades para pequenos e graúdos.
Por fim, não termine a sua
visita sem conhecer o maior
presépio natural do país. Descubra-o no Sabugal. Inúmeras
figuras e cenários pensados ao
pormenor, exposições, iluminações e decorações naturais.
Tudo isto e muito mais está à
sua espera.
Museus e pontos
de interesse
São muitos os espaços que

O percurso inclui várias
salas e espaços com novas
e cativantes descobertas da
época e uma exposição inédita
dos níveis do Muro das Lamentações. As excursões podem
ser reservadas através do site
do Kotel.
A inauguração deste passeio é de extrema importância não só para o Muro das
Lamentações, mas também
para Jerusalém e Israel, após
oito anos de estudo arqueológico aprofundado e preservação. Os túneis do Muro das
Lamentações agora têm duas
opções de rota, cada uma das
quais leva o visitante a partes
do Kotel (como é conhecido em
hebraico) escondidas da vista,
apesar de estarem nos níveis
externos e superficiais do Muro
dos Arrependimentos. l
no passado acolheram a história e a cultura. As aldeias
dos municípios do Fundão e
da Covilhã ostentam o xisto
nas paredes até aos dias de
hoje. Celorico da Beira, Seia
e Trancoso receberam o Solar
do Queijo da Serra da Estrela,
o Museu do Pão e o Museu
do Azeite, respetivamente. E
agora, estão prontos para o
receber. Percorra vários traços
que se interlaçam na cultura
beirã através do Museu dos
Lanifícios, do Burel Factory
e Ecolã de Manteigas e do
Circuito de Arte Urbana do
Fundão. Viaje pela história
das Beiras e Serra da Estrela.
Embarque no Museu Militar
de Almeida. Continue a jornada pelo Museu dos Descobrimentos de Belmonte e pelo
Museu da Guarda. Descubra a
Arte Sacra de Fornos de Algodres, as Muralhas de Pinhel e
uma coleção de automóveis
em miniatura estacionada no
Museu de Gouveia. Explore os
Castelos e as casas brasonadas
de Mêda e Figueira de Castelo
Rodrigo. Aqui a história é
contada e a cultura é exibida
no estado mais puro. Venha
conhecê-las. l

