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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
NOMEAÇÃO

WestJet nomeia novo CEO
depois do Canadá ter atenuado restrições
Companhia aérea canadiana WestJet vai agora enfrentar uma nova etapa da pandemia

Alexis von Hoensbroech assumiu as funções de CEO da empresa

”É um prazer receber Alexis
no WestJet Group, nomeadamente neste momento crucial
para o negócio”, disse Chris
Burley, presidente do Conselho
de Administração da empresa,

acrescentando que “com a sua
ampla experiência em aviação,
estamos confiantes de que a
liderança e a visão de Alexis
acelerarão a recuperação do
Grupo WestJet.”

RETOMA

Air Canada vai voar
entre Toronto e Barcelona

OPÇÃO TURISMO

O

o próximo dia 4 de maio,
coincidindo com o início da alta temporada, a
empresa Air Canada retoma as
suas operações na rota entre
Toronto e Barcelona.
Fontes da companhia aérea
confirmaram que vão operar
com o Airbus A330-300, equipado com 297 assentos.
A Air Canada voará cinco
vezes por semana entre as duas
cidades, elevando o número de
assentos semanais por trajeto
para 1.485.
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Fontes da companhia aérea confirmaram que vão operar com o
Airbus A330-300

Air Canada voará cinco vezes por semana entre as duas cidades

Também é sabido que a Air
Canada planeou manter as suas
operações nesta rota ao longo

do ano, embora diminuindo as
operações semanais para três na
época baixa. l

"É um prazer receber Alexis
no WestJet Group, nomeadamente neste momento
crucial para o negócio"
Chris Burley, presidente do Conselho de
Administração da WestJet

diante do impacto da Ómicron
durante o período de Natal.
Harry Taylor regressa agora ao
seu cargo de vice-presidente

executivo e diretor financeiro
da WestJet.
Alexis von Hoensbroech iniciou a sua carreira profissional
na consultoria The Boston Consulting Group, onde trabalhou
sobretudo com clientes no setor
da aviação de Munique e Tóquio.
Em 2005, ingressou no
Grupo Lufthansa como Head
of Strategy and Investment
Management. Posteriormente,
assumiu o cargo de diretor
comercial no maior ‘hub’ da
companhia aérea, em Frankfurt.
Anteriormente foi responsável
pela reestruturação da Austrian
Airlines como diretor executivo
e diretor financeiro da companhia aérea. l

RENOVAÇÃO

Vila Galé Estoril
só para adultos e
homenagem aos
Sixties
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H

arry Taylor, que nos últimos três meses desempenhou o cargo de presidente
executivo (CEO), retorna ao
cargo de vice-presidente executivo e diretor financeiro da
companhia aérea do Canadá.
A companhia aérea canadiana WestJet vai agora
enfrentar uma nova etapa da
pandemia, depois de o Canadá
ter reduzido as restrições para
viagens, situação que provavelmente despertará uma maior
procura, agora que Alexis von
Hoensbroech assumiu as funções de CEO da empresa.

O presidente do WestJet
Group também teve palavras
de gratidão para Harry Taylor,
recordando que ele conseguiu
estabilizar a companhia aérea
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Nova decoração do Vila Galé Estoril

Decoração e sinalética dedicada aos anos 60
OPÇÃO TURISMO

O

grupo Vila Galé renovou e
‘transformou’ o Vila Galé
Estoril não só num hotel
temático, com nova decoração e sinalética dedicada aos
Sixties, onde cada quarto terá
uma homenagem a um cantor
dos anos 60 e o acesso a um QR
Code proporcionará o acesso à
letra e música, como também
passou a considerá-lo como
um hotel recomendado para
adultos.
Outra novidade será o estar
disponível o regime de ‘Tudo
Incluído’, além dos restantes
regimes, como sejam o alojamento com pequeno-almoço

ou meia-pensão, de Abril a
Setembro.
Para tal, surgiu mais um
restaurante, o Inevitável, com
aproximadamente 30 lugares,
aumentando as opções gastronómicas nesta unidade, onde já
funcionava uma pizzaria Massa
Fina e um restaurante com
buffet.
O novo espaço estará aberto
ao público e terá uma carta
com gastronomia de inspiração
mediterrânica à base de mariscos sem olvidar as sobremesas.
Haverá também nova oferta
de animação como aulas de
ginástica e outras atividades
desportivas, workshops ou
música ao vivo, entre outras
propostas culturais. l
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C

om o alívio das restrições
decretadas pelo Governo
na passada semana será
muito possível, na opinião da
presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP), Cristina Siza Vieira,
atingir no Verão níveis de taxa
de ocupação muito semelhantes aos de 2019. A par disso
“a grande busca pelas viagens
aéreas e pelo destino Portugal”.
Acrescenta ainda que na Páscoa se possa assistir já “a uma
retoma no setor mais robusta”.
Cristina Siza Vieira considera
que a conjugação das medidas
agora tomadas pelo Governo,
com a grande procura pelo destino, vão ser “muito positivas
para o turismo”.
Recorde-se que o Conselho
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Alívio das restrições possibilita recuperação

Cristina Siza Vieira

de Ministros aprovou na passada
semana o fim do confinamento
de contactos de risco, da recomendação de teletrabalho e dos
limites de lotação em estabelecimentos comerciais bem como
da exigência de certificado
digital, salvo no controlo de
fronteiras.
Foi também eliminada a
exigência de teste negativo
para acesso a grandes eventos,
recintos desportivos e bares e
discotecas. l
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Hotelaria está muito
Itália prepara fim de estado de emergência
otimista quanto à Páscoa e Verão Redução gradual das restrições em vigor, devido à pandemia
OPÇÃO TURISMO

A

partir de 1 de Abril, começará em Itália a redução
gradual das restrições em
vigor, devido à pandemia, com
a intenção de recuperar a economia e permitir a setores como o

"O Governo está consciente
de que a solidez da recuperação depende, em primeiro
lugar, da capacidade para
superar as emergências do
momento"
Mario Draghi
Primeiro-ministro de Itália

do turismo recuperar na semana
da Páscoa. Quem o anunciou e
confirmou foi o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.
“O Governo está consciente
de que a solidez da recuperação

Intenção de recuperar a economia italiana

depende, em primeiro lugar,
da capacidade para superar as
emergências do momento. A
situação epidemiológica tem
melhorado notavelmente, graças ao êxito da campanha de
vacinação, o que nos oferece
margens para eliminar restrições na vida de cidadãos
e empresas”, explicou Mario
Draghi, acrescentando que,
a partir de Abril, o uso de

máscaras FFP2 em escolas deixa
de ser obrigatório, assim como o
isolamento para contactos com
caso positivo.
A obrigatoriedade de apresentação do certificado sanitário
para atividades ao ar livre, como
comer nas esplanadas de bares e
restaurantes, praticar desporto
ou assistir a eventos ao ar livre,
também vai ser levantada a partir dessa data. l

REPORTAGEM
RETOMA

Venda de passagens aéreas está a aumentar
IATA concluiu que tem vindo a acontecer uma movimentação positiva nas vendas do sector de viagens aéreas

A

Associação Internacional
de Transportes Aéreos
(IATA) concluiu que tem
vindo a acontecer uma movimentação positiva nas vendas
do sector de viagens aéreas,
sobretudo impulsionada pelo
fim das restrições em diversos
países de todo o mundo.
A associação refere não só
que houve um aumento de 11%
nas vendas de bilhetes internacionais nas últimas semanas comparativamente com o
mesmo período de 2019, como
também, na última semana de
janeiro, o número de bilhetes vendidos ficou a -38% do
mesmo período em 2019.
No entanto, a IATA destaca
que na semana de 8 de fevereiro,
o número de bilhetes vendidos esteve a -49% do mesmo
período pré-pandemia.
Para Willie Walsh, diretor

geral da IATA, “o impulso para
normalizar o tráfego está a
crescer. Viajantes vacinados
têm um maior potencial para
viajar, passando por menos
burocracias do que há algumas

"O impulso para normalizar
o tráfego está a crescer.
Viajantes vacinados têm um
maior potencial para viajar,
passando por menos burocracias do que há algumas
semanas, e isso está a dar
a um número crescente
de viajantes a confiança
necessária para comprar
passagens"
Willie Walsh
Diretor geral da IATA

semanas, e isso está a dar a um
número crescente de viajantes a
confiança necessária para com-
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sem quarentena ou testagem
prévia;
•28 mercados, incluindo os
18 anteriores, que consistem
50% da procura, estão abertos a
viajantes vacinados sem requerimentos de quarentena;
•37 mercados, correspondentes a 60% da procura de
2019, estão abertos a viajantes
vacinados sob diversas condições.

Willie Walsh ressalva que continuará a pedir o fim das barreiras em viagens

prar passagens”.
Outra pesquisa conduzida
pela IATA com os 50 principais
mercados do sector, responsáveis por 92% da procura global
em 2019, revelou mais detalhes

sobre a acessibilidade para viajantes internacionais:
•18 destinos, correspondentes a 20% da procura, estão
abertos a viajantes vacinados

No entanto, Willie Walsh
ressalva que continuará a pedir
o fim das barreiras em viagens,
incluindo restrições para todos
os imunizados com vacinas
aprovadas pela OMS.
“As restrições de viagens
tiveram um impacto severo
nas pessoas e economias. No
entanto, não impediram a propagação do vírus. Assim, está na
hora de exigir a eliminação das
restrições”, frisou. l

