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o primeiro jornal de turismo online, diário, para profissionais

TAP REFORÇA OFERTA A PARTIR DO PORTO

opçãoturismo
o primeiro jornal de turismo online, diário, para profissionais

A TAP vai reforçar no próximo verão a sua oferta de voos intercontinentais à partida do Porto para São Paulo e Rio de Janeiro, no
Brasil, com mais um voo por semana para cada um destes destinos, e reforça também a Ponte Aérea entre o Porto e Lisboa com
mais dois voos diários. Deste modo, o Porto vai ter três voos semanais para São Paulo e passa a ter dois voos por semana para o
Rio de Janeiro, o que contribuirá para um crescimento do número de turistas provenientes do Brasil que vão visitar a “Invicta”.
Adicionalmente, a TAP vai também reforçar a Ponte Aérea que liga o Porto e Lisboa com mais dois voos diários, ascendendo assim as ligações entre as duas cidades aos 10 voos por dia, o que permite a otimização das ligações a todos os destinos operados
pela TAP no seu hub de Lisboa. l

REPORTAGEM
HOTELARIA

Marca de hotelaria Selina
cotada em Wall Street
após fusão com BOA Acquisition
OPÇÃO TURISMO

A

marca de hotelaria Selina,
direcionada para ‘millennials’ e jovens da geração
Z, e a BOA Acquisition anunciaram a celebração de um acordo
de fusão que terminará com a
cotação da marca na bolsa de
Nova Iorque.
O acordo avalia o capital
social da empresa que resultará
da fusão entre a Selina e BOA
Acquisition, uma sociedade de
aquisição para fins especiais
de capital aberto, em 1.200
milhões de dólares, sendo que

se prevê que o negócio esteja
concluído no primeiro semestre
de 2022.
Nessa altura, a nova empresa
passará a operar com a designação de ‘Selina Hospitality’
e as suas ações serão cotadas
em Wall Street com o símbolo
‘SLNA’, adianta.
A marca de lifestyle Selina foi
desenvolvida para os ‘millennials’ e jovens da geração Z que
estão a viajar, um segmento que
representa atualmente 350.000
milhões de dólares em gastos por ano no setor das viagens, segundo as estimativas da
Selina. l
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A nova empresa passará a operar com a designação de ‘Selina Hospitality’

Acordo de fusão terminará com a cotação da marca na bolsa de Nova Iorque
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Blackstone procura
comprador para rede Motel 6
No final de 2020, mais de 1.050 das 1.200 propriedades do
Motel 6 nos Estados Unidos já pertenciam a franqueados
OPÇÃO TURISMO

O

fundo de investimentos
norte-americano Blackstone procura compradores
para a G6 Hospitality, empresa
dona do Motel 6 (hotéis lowcost)
e do Studio 6 (especializado em
estadas longas). Ambas as mar-

cas possuem 1.400 lojas no seu
portfólio, localizadas nos Estados Unidos e Canadá. Segundo
a Bloomberg, eles procuram
fechar um negócio de mais de
1 bilhão de dólares, embora no
momento estejam em fase de
busca de potenciais interessados. A Blackstone adquiriu
as duas marcas em 2012, após

fechar um acordo com a francesa Accor. O referido pacto, de
1.900 milhões de euros, incluiu
a venda de 1.100 hotéis.
No final de 2020, mais de
1.050 das 1.200 propriedades
do Motel 6 nos Estados Unidos
já pertenciam a franqueados, estando as restantes no
Canadá. l

Motel 6 e Studio 6 possuem 1.400 lojas nos Estados Unidos e Canadá
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OPERADOR TURÍSTICO

Turismo Religioso:
PaxTravel declara falência

Posição ocupada pelo segundo ano
consecutivo

Operador turístico atuava na organização de viagens de peregrinos
a locais de culto como Roma, Santiago de Compostela, Fátima ou Malta
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U

m recente estudo da Bounce mostra que Portugal
ocupa pelo segundo ano
consecutivo a segunda posição
entre os 10 melhores países para
os amantes de vinho visitarem
nas férias.
O estudo, que analisa fatores
como o consumo e produção de
vinho, a área dos vinhedos face
à dimensão do país, as visitas
de enoturismo e o custo médio
da garrafa de vinho, visa dar a
conhecer as melhores localizações (países) para quem gosta
de vinho visitar nas suas férias.
A Itália ocupa o primeiro
lugar, sendo o maior produtor
com 82 milhões de hectolitros
por 100.000 pessoas e com
cerca de 400 variedades de
vinhas nativas no país.
Logo a seguir aparece Portugal com o maior número de
visitas de enoturismo, além de

DIREITOS RESERVADOS

Portugal: o 2.º melhor
país para os ‘copos’

Vinhas de Portugal

ser o maior consumidor, com
47 milhões de hectolitros por
100.000 habitantes.
A Espanha ocupa o terceiro
lugar com a maior área de
vinhedos (968,4 mil hectares).
O Top 10 dos melhores países por ordem decrescente é
formado por: Itália, Portugal,
Espanha, França, Nova Zelândia, Grécia, Chile, Argentina,
Austrália e a Hungria. l

O

operador turístico britânico PaxTravelLtd.,
especializado em turismo
religioso, anunciou a cessação
das suas atividades.
Mais um a acrescentar à
lista dos operadores turísticos
do Reino Unido que faliram ou
cessaram as suas atividades
durante a pandemia.
O operador turístico, com
mais de 30 anos de existência,
atuava na organização de viagens de peregrinos a locais de
culto como Roma, Santiago de
Compostela, Fátima ou Malta.
Entretanto, a Autoridade de
Aviação Civil do Reino Unido
(CAA) anunciou que as reservas,
pagamentos feitos ou notificações de reembolso de crédito
emitidas após 31 de Outubro
de 2021 não estão protegidos
pelo fundo de garantia ATOL
(licença de organizador de via-

No Reino Unido, as restrições para conter a Covid-19 estão a afetar as viagens

O ENCERRAMENTO DA
PAXTRAVEL JUNTA-SE AOS
JÁ ANUNCIADOS UNI-TRAVEL, TUCANTRAVEL, FLASH
PACK, ENTRE OUTROS
gens aéreas).
O encerramento da PaxTravel
junta-se aos já anunciados pelos
operadores turísticos britânicos

Uni-Travel, TucanTravel, Flash
Pack, Bird Holidays, TraveltheUnknown, StrandtownTravel,
FleetwayTravel ou SpecialistLeisureGroup, entre outros.
Refira-se que, no Reino
Unido, as restrições de viagem
impostas para conter a Covid-19
estão a afetar cada vez mais fortemente o sector de viagens e,
muito especialmente, as viagens
de longa distância. l

DESTINO
SERRA DE SINTRA

Um lugar mágico chamado Quinta da Regaleira
Um lugar mágico, de espírito próprio e feito para despertar sensações

E

dificada nos primórdios
do século XX, a Quinta da
Regaleira constitui um dos
mais surpreendentes monumentos da Serra de Sintra.
Situada perto do centro histórico da vila, esta Quinta é
um lugar mágico, de espírito
próprio e feito para despertar
em quem o visita um vastíssimo
leque de sensações que ultrapassam a própria cultura, as
memórias de quem a viu crescer, a floresta luxuriante que a
envolve e o próprio misticismo
que lhe é inerente.
Torna-se necessário conhecer a Regaleira, envolta nos

mais belos e arquitetónicos
jardins que encerram em si a
concretização de um sonho,
imbuído da tradição do seu
proprietário, António Augusto
Carvalho Monteiro e, do talento
do arquiteto e cenógrafo italiano
Luigi Manini, que juntamente
com ele a conceberam.

TUDO ISTO NOS REMETE
PARA O CONCEITO DE OBRA
TOTAL, PARA UM ESPAÇO
CRIADO PARA SER ENCENADO, PARA SER VIVIDO
NA PERFEIÇÃO
Deambulando entre os percursos subterrâneos e aéreos,

VERA CARDOSO
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Quinta da Regaleira

nada foi deixado ao acaso: a
própria arquitetura acaba por
configurar a mensagem de um

Microcosmos, de um Mundo
Paralelo, de um Novo Éden, do
binómio Céu – Terra, onde a

ideia que reside é a de que tudo
se toca, tudo se funde e a existência quer de pontes físicas,
quer espirituais, são a melhor
conceção para atingir o equilíbrio entre os Mundos.
Desde a dimensão mítica, à
parte cultural, à exaltação da
missão espiritual (Ordem de
Cristo), cada centímetro deste
livro de pedra está carregado
de simbolismo, de paixão, de
grandiosidade. Tudo isto nos
remete para o Conceito de Obra
Total, para um espaço criado
para ser encenado, para ser
vivido na perfeição: Em suma,
para um local carregado de
misticismo e de intenção de
contributo para uma Realidade
Imaginável. l

