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Grupo canadiano assina
acordos de franchising com a Marriott em Portugal

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, con-
tactando-nos através do email info@cmctvcanada.com. l
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o primeiro jornal de turismo online, diário, para profissionais
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INVESTIMENTO
EXPANSÃO

Empresa conta já com 17 projetos em Portugal

AVIAÇÃO

Air Canada volta a
voar para Espanha

Portugal fecha espaço aéreo 
a companhias aéreas russas

Anuncio feito pelo Ministério dos Negócios EstrangeirosRelançamento de 34 rotas de longo curso

Mercan Properties, do 
grupo canadiano Mer-
can, que conta já com 17 

projetos em Portugal, assinou 
acordos de franchising com a 
Marriott International, Inc. para 
operar três hotéis sob as marcas 
da Marriott International.

Os acordos aplicam-se a pro-
jetos hoteleiros situados em Lagos 
(Marriott Lagos), Alfragide, Lis-
boa (Moxy Alfragide Lisbon) e 
Vila Nova de Gaia (The Riverview, 
a Tribute Portfolio Hotel).

Estes três hotéis represen-
tam um investimento total que 
ronda os 187 milhões de euros 
e a gestão dos mesmos ficará a 
cargo da Ace Hospitality Mana-
gement (AHM).

O Marriott Lagos – um 
investimento de 98 milhões de 

euros - terá 201 quartos e a sua 
abertura está prevista para o 

verão de 2023.
Já o Moxy Alfragide Lisbon 

(63 milhões de euros) contará 
com 218 quartos e tem abertura 
prevista para o primeiro trimes-
tre de 2024.

Por sua vez, o The Riverview, 
a Tribute Portfolio Hotel, (cerca 
de 26 milhões de euros) terá 
capacidade para 70 quartos e 
tem abertura prevista para o 
primeiro trimestre de 2023.

A Mercan Properties tem 
atualmente 17 projetos imobi-
liários no ramo do turismo em 
Portugal, cinco destes já con-
cluídos, sendo que dois hotéis 
operam a 100% e três vão abrir 
em breve. l

OPÇÃO TURISMO

A
OS ACORDOS APLICAM-SE
A PROJETOS HOTELEIROS
SITUADOS EM LAGOS,
ALFRAGIDE, LISBOA E
VILA NOVA DE GAIA

Air Canada anunciou 
o relançamento de 34 
rotas de longo curso para 

esta temporada de verão, que 
começa no próximo mês de 
abril, incluindo dois destinos 
espanhóis.

Especificamente, a com-
panhia aérea reativará os voos 
de Toronto para Barcelona e 
Madrid, nos 4 e 19 de maio, 
respetivamente.

A conexão entre Montreal 
e Barcelona será ativada em 
6 de maio. Refira-se que esta 
operação está suspensa desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020.

Entre os meses de abril e 
junho a Air Canada planeia colo-

car em operação as suas rotas 
para os principais destinos da 
Europa, como França, Portugal, 
Grécia, Itália, Áustria, Holanda, 
República Checa, Reino Unido, 
Islândia, Suíça, Dinamarca, 
Alemanha e Israel de Toronto, 
Montreal, Vancouver e Halifax. l

ortugal vai fechar o seu 
espaço aéreo a com-
panhias de aviação da 

Rússia. Tomamos esta medida 
em articulação com os nossos 
parceiros europeus e em resposta 

à agressão da Rússia contra a 
Ucrânia.” Quem o anunciou 

foi o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, acrescentando 
que a medida vem na sequência 
da invasão da Rússia à Ucrânia 
e após vários países europeus 
terem tomado a mesma medida.

Numa publicação do Minis-
tério na sua conta oficial no 
Twitter, explica-se que Portugal 

segue também a tomada de posi-
ção de vários países europeus, 
entre os quais Reino Unido, 
França, Itália, Alemanha, Bél-
gica, Luxemburgo, Dinamarca, 
República da Irlanda, República 
Checa, Polónia, Alemanha, Bul-
gária, Estónia, Letónia, Lituânia 
e Finlândia. l
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Grupo canadiano Mercan reforça investimento em Portugal
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Ligações retomadas em maio
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“P

TOMADA DE POSIÇÃO

"Tomamos esta medida em 
articulação com os nossos 
parceiros europeus e em re-
sposta à agressão da Rússia 
contra a Ucrânia"
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Comunicado

Portugal segue tomada de posição de vários países europeus
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INVESTIMENTO

HOTELARIA

RETOMA

DESENVOLVIMENTO

Delta retoma rotas de Lisboa para Nova Iorque-JFK e Boston

Um novo ‘resort’ vai nascer em Troia

Serviço vai funcionar cinco vezes por semana antes de aumentar para uma operação diária em abril

Novo empreendimento turístico vai nascer na costa alentejana

Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
entregou à Associação da 

Hotelaria de Portugal (AHP), 
a condecoração de Membro 
Honorário da Ordem do Mérito 
Empresarial - Classe do Mérito 
Comercial.

“É uma honra e um orgulho 
para a associação”, afirmou o 
presidente da AHP, Raul Mar-
tins, na cerimónia. Por sua vez, 
Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, 
recordou o trabalho da associa-
ção feito pelo setor, nomeada-

mente “nestes anos dificílimos 
de pandemia”.

Recorde-se que a condeco-
ração pretende distinguir quem 
tenha prestado serviços relevan-
tes no fomento ou na valorização 
de um setor económico. l

m futuro ‘resort’ vai nascer 
no terreno que a promo-
tora imobiliária Coporgest 

adquiriu à Sonae Capital em 
dezembro de 2020 e que durante 
muitos anos albergou o antigo 
Parque de Campismo de Troia, 

desativado no final dos anos 80.
O novo empreendimento 

turístico de cinco estrelas, cujo 
projeto já foi aprovado pelo 
Turismo de Portugal, vai nascer 
na costa alentejana, na zona de 
Troia/Comporta, que deverá 
estar concluído no último tri-
mestre de 2025.

Localizado em terrenos 

muito próximos da praia, o novo 
‘resort’ inclui um hotel de cinco 
estrelas com 58 quartos e suites, 
incluindo duas suites presiden-
ciais, sendo complementado 
por 38 ‘villas’ de tipologias V2, 
V3 e V4, e por 91 apartamentos 
turísticos com tipologias T1, T2 e 
T3. Todas as unidades terão vista 
de mar.

medida que a procura dos 
clientes por viagens recu-
pera, a Delta reiniciou no 

passado dia 28 de fevereiro o 
seu serviço direto entre Lisboa 
e Nova Iorque-JFK.

Este serviço vai funcionar 
cinco vezes por semana antes 
de aumentar para uma opera-
ção diária em abril, sendo que, 
a partir de 2 de junho próximo, 
será complementado com um 

voo sazonal diário direto de/
para Boston.

Ambos os serviços oferecem 
aos clientes mais opções de des-
tinos nos Estados Unidos, graças 
a conexões convenientes através 
dos ‘hubs’ da Delta em Nova 
Iorque-JFK e Boston.

No total, a Delta vai oferecer 
14 voos semanais entre Portugal e 
os Estados Unidos este verão, ofe-
recendo 430 lugares por semana 
no pico da estação, incluindo 50 
lugares diários na Delta One.

Os voos, ao longo de todo o 
ano, da Delta para Nova Iorque-
-JFK e o serviço de verão de/
para Boston vão ser operados 
em aviões Boeing 767-300, em 
conjunto com os parceiros da 
‘joint-venture’ transatlântica 
da Delta, Air France, KLM e 
Virgin Atlantic. l
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À NO TOTAL, A DELTA VAI
OFERECER 14 VOOS
SEMANAIS ENTRE PORTUGAL 
E OS EUA ESTE VERÃO

Delta retoma rotas para Nova Iorque e Boston
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CONDECORAÇÃO

Associação da Hotelaria 
de Portugal distinguida

Arcos de Valdevez
vai ter novo hotel em abril

Futura unidade hoteleira vai dispor de 27 quartos e suites
Distinção entregue por Marcelo

ABERTURA
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Presidente distingue AHP
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m investimento de 4,1 
milhões de euros feito 
pelo grupo Luna Hotels 

& Resorts vai transformar um 
solar setecentista de Requeijo, 
em Arcos de Valdevez, num 
hotel de cinco estrelas, que 
deverá abrir em abril.

A futura unidade hoteleira de 
charme do grupo Luna Hotels 
& Resorts, a segunda daquele 
operador turístico em Arcos 
de Valdevez, vai dispor de 27 

quartos e suites, sendo que 
12 quartos estão localizados 
no edifício principal do solar, 
classificado como Imóvel de 
Interesse Público e construído 
em finais do século XVII. Os res-
tantes 15 quatros foram criados 

nos terraços do solar, um imóvel 
complementar, de estilo con-
temporâneo, ligado ao principal 
por passagens subterrâneas.

O hotel está localizado na 
antiga Quinta do Requeijo, na 
margem esquerda do rio Vez, na 
União de Freguesias de Arcos de 
Valdevez (São Paio) e Giela. l
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INVESTIMENTO DE 4,1 
MILHÕES DE EUROS FEITO 
PELO GRUPO LUNA HOTELS 
& RESORTS

Localização na antiga Quinta do Requeijo
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O empreendimento integrará 
ainda ginásio, spa, piscinas de 
água salgada, dois restaurantes, 
‘kid’s club’ e um heliporto de 
emergência. A gestão da unidade 
hoteleira central ficará a cargo da 
Coporgest, em parceria com uma 
cadeia internacional de luxo. 

O investimento total será de 

116 milhões de euros e será cons-
truído um parque de estaciona-
mento público, com o objetivo 
de garantir o livre acesso à praia.

Acrescente-se ainda que este 
projeto será desenvolvido em 
duas fases.

A primeira fase inclui as 
infraestruturas de toda a pro-
priedade, bem como a cons-
trução à superfície do hotel, 
equipamentos do ‘resort’, cerca 
de metade das ‘villas’ e aparta-
mentos e a construção do parque 
de estacionamento público. Na 
segunda fase serão feitas as res-
tantes ‘villas’ e apartamentos. l

Novo resort em Troia
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