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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, con-
tactando-nos através do email info@cmctvcanada.com. l
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REPORTAGEM

CONFIRMAÇÃO

Groundforce está
oficialmente em insolvênciaCuba: mais de 185 mil

turistas estrangeiros em 
janeiro e fevereiro

Canadá: Sunwing com
mais voos para Varadero

Balanço anual foi apresentado pelo Ministério do Turismo

Aumentam as ligações entre Halifax e o aeroporto que serve o destino turístico cubano de Varadero

Decisão foi tomada pelo Tribunal da Relação

VIAGENS

AVIAÇÃO

companhia aérea cana-
diana Sunwing informou 
sobre a existência de um 

aumento nas suas ligações entre 
Halifax e o aeroporto que serve 
o destino turístico cubano de 
Varadero. 

A companhia também adi-
cionou um segundo voo por 

semana entre a cidade cana-
diana e o principal destino de 
praia da ilha caribenha.

Esta nova conexão opera uma 
vez por semana, com serviço até 
28 de abril de 2022, comple-

mentando o serviço Halifax-Va-
radero já existente.

”Estamos entusiasmados por  
introduzir outro voo de Halifax 
para Varadero para os nossos 
clientes em Nova Scotia, New 
Brunswick e Prince Edward 
Island para desfrutar do destino 
cubano”, disse Andrew Daw-
son, presidente de operações 
turísticas da companhia aérea 
Sunwing. l
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A COMPANHIA TAMBÉM
ADICIONOU UM SEGUNDO 
VOO POR SEMANA

Mais voos para turistas canadianos
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presidente de Cuba, Miguel 
Díaz Canel, presidiu à 
apresentação do balanço 

anual do Ministério do Turismo, 
destacando a importância do 
setor para a economia do país.

Durante a cerimónia, que 
contou também com a presença 
do primeiro-ministro e dos 
ministros do Turismo e da Eco-
nomia, foram apresentados os 
resultados do setor referentes ao 
ano de 2021 e as projeções para o 
corrente ano, tendo sido desta-

cado o potencial do destino e a 
Feira Internacional de Turismo, 
FITCuba 2022.

Por sua vez, o primeiro- 
ministro Manuel Marreros Cruz, 
que ocupou durante vários anos 
o cargo de ministro do Turismo, 
destacou que Cuba recebeu nos 

meses de janeiro e fevereiro de 
2022 185.749 turistas estran-
geiros, 86.483 em janeiro e os 
restantes em fevereiro, ou seja, 
mais 150.190 do que no mesmo 
período de 2021. l
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stá confirmada, por deci-
são do Tribunal da Relação, 
a insolvência da Ground-

force, pedida pela TAP com base 
em três argumentos: o agrava-
mento da situação financeira 
da Sociedade Portuguesa de 
Handling ou SPdH (nome oficial 
da Groundforce); a inexistência 
de soluções credíveis para a 
possibilidade de a SPdH vir a 
obter financiamento; o facto de 
o próprio acionista maioritário, 
Alfredo Casimiro, não reunir as 
condições para restabelecer a 
confiança junto dos seus cre-
dores.

Refira-se que a decisão agora 
tomada confirma a tomada em 
tribunal de primeira instância 
em agosto de 2021.

Segundo o acórdão, os 
desembargadores rejeitam todos 
os argumentos do recurso. Ou 
seja, foi decido que a Ground-
force - detida em 49,9% pelo 
grupo TAP e em 50,1% pela 
Pasogal - não reúne as condições 
para cumprir as suas obrigações.

Recorde-se que ainda houve 
uma tentativa de recuperação 
da empresa, aquando da reunião 
de credores da Groundforce, 
a 22 de setembro, reunidos 
em assembleia, no tribunal de 
Monsanto, em Lisboa, que então 
aprovaram a recuperação da 
empresa. Uma sugestão então 
apresentada pelos administra-
dores de insolvência. l
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PRÉMIO

Royal Caribbean
cria plataforma de
reserva de hotéis

Reino Unido acaba 
com restrições às 
viagens

Air Canada encomenda seis Airbus 
para expansão da rede no Canadá

 Site próprio inclui estabelecimentos nas 
Américas, Caraíbas, Europa e Ásia-Pacífico

FROTA DE AERONAVES

Grupo canadiano Mercan faz
novo investimento hoteleiro no Porto

INVESTIMENTO

Investimento situa-se nos 23,8 milhões de euros

Frota de A321XLR da Air Canada será composta por 26 aeronaves

grupo canadiano Mer-
can inaugurou a unidade 
hoteleira de quatro estre-

las Sé Catedral Hotel Porto, um 
investimento de 23,8 milhões de 
euros e o primeiro projeto em 
Portugal sob a marca Tapestry 
Collection, do grupo interna-
cional Hilton.

Localizado junto à Sé do 
Porto, o Sé Catedral Hotel 
Porto, Tapestry Collection by 
Hilton resulta de um projeto de 
reabilitação urbana da Mercan 
Properties, tendo garantido 32 
postos de trabalho diretos, disse 

a Mercan.
Com gestão a cargo da 

Ace Hospitality Management 
(AHM), o novo hotel dispõe de 

77 quartos, restaurante, bar e 
um café no terraço, com vista 
para a Sé Catedral do Porto, 
sendo o segundo hotel inau-
gurado pela Mercan Properties 
na cidade, depois do Hotel 
Casa da Companhia, em julho 
de 2021.

“Acreditamos que o Sé Cate-
dral Hotel Porto, Tapestry Col-
lection by Hilton será um marco 
arquitetónico na cidade do 
Porto”, afirmou o presidente 
da Mercan Properties, Jordi 
Vilanova.

Refira-se que o hotel tem um 
conceito inovador, situando-se 
junto a um dos principais monu-
mentos da cidade, e resulta da 

conversão de um edifício histó-
rico, considerado património da 
UNESCO em 2012.

Apontando a aposta feita 
no design e na decoração, o Sé 
Catedral Hotel Porto, Tapestry 
Collection by Hilton pretende 
ser “um ponto de encontro mul-
ticultural para quem procura 
conforto e originalidade”, apre-
sentando, nos vários espaços do 
hotel, “expressões tradicionais e 
emblemáticas próprias do Norte 
de Portugal”.

O grupo Mercan, com base 
no Canadá, tem mais de 30 anos 
de experiência nas áreas da con-
sultadoria de investimentos, da 
educação e da imigração para 
investimento. l
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cidade do Porto"
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Air Canada confirmou um 
pedido junto da Airbus para 
seis aeronaves A321XLR. 

Com esse compromisso, a frota 
de A321XLR da Air Canada será 
composta por 26 aeronaves, 
incluindo 20 A321XLRs adicio-
nais que a transportadora está 
a adquirir através de alugueres.

“A Air Canada está com-
prometida em fortalecer ainda 
mais sua posição de liderança 

de mercado, especialmente por 
meio de investimentos em novas 
tecnologias, sendo a aquisição do 
Airbus A321XLR de última gera-
ção um elemento importante 
dessa estratégia”, disse Michael 
Rousseau, presidente e CEO da 

Air Canada, acrescentando que 
“este pedido mostra que a Air 
Canada está bem posicionada 
para crescer, competir e prospe-
rar na indústria de aviação global 
remodelada”.

O A321XLR é a aeronave per-
feita para a frota da Air Canada, 
dado o seu histórico de operar 
toda a família A320, bem como 
o ‘widebody’ A330-300 de longo 
alcance e, mais recentemente, 
a aeronave de corredor único 
de última geração da Airbus, o 
A220. l

udo pelo que traba-
lhamos, as vacinas, os 
testes e os sacrifícios 

feitos em todo o país, significam 
que finalmente, quase dois anos 

depois, todos podemos viajar 
sem restrições burocráticas”, 
afirmou o secretário de Estado da 
Aviação britânico, Robert Courts, 
na altura em que o Reino Unido 
levanta as últimas restrições 
relacionadas com viagens para o 
Reino Unido, que ainda vigora-
vam para conter a Covid-19.

Assim, os viajantes que não 
estiverem vacinados já não têm 
de fazer um teste para entrar 
no país, uma regra que já tinha 
sido levantada para quem estava 
imunizado.

Também não será necessário 
preencher e enviar o formulário 
de localização do passageiro.

O fim destas últimas medidas 
ocorre quase dois anos após a 
introdução das primeiras restri-
ções para conter a propagação do 
coronavírus.

O Governo programou esta 
mudança para ocorrer antes das 
próximas férias da Páscoa, em 
abril, embora estejam previstos 
planos de contingência para 
responder a qualquer variante 
que surja. l

OPÇÃO TURISMO

OPÇÃO TURISMO

A DI
RE

ITO
S R

ES
ER

VA
DO

S

“T

Royal Caribbean agora 
também comercializa 
hotéis.

A companhia de cruzeiros 
Royal Caribbean lançou recen-
temente o seu próprio site de 
busca e reserva de alojamento, 
desenvolvido pela agência de 
viagens online (OTA) Priceline, 
da Booking Holdings.

A Royal Caribbean Hotels, 
assim se chama a nova plata-
forma, terá unidades hoteleiras 
em todos os portos de partida 
ou chamada dos navios da 
companhia, incluindo portos na 
América, Caraíbas, Europa ou 
Ásia-Pacífico e, de acordo com 
um comunicado, oferecerá tari-
fas exclusivas de alojamento.

A empresa explicou que esta 
nova plataforma foi projetada 
para facilitar a gestão dos via-
jantes que querem ou precisam 

de ficar num hotel durante os 
dias antes ou depois do cruzeiro.

Refira-se que a plataforma 
Royal Caribbean Hotels está 
disponível para clientes e agen-
tes de viagens.

Saliente-se ainda que a Royal 
Caribbean segue o exemplo da 
Celebrity Cruises que, no pas-
sado mês de fevereiro, lançou 
seu próprio motor de busca de 
hotéis, Hotels by Celebrity.

Tanto a Royal Caribbean 
como a Celebry Cruises perten-
cem ao grupo Royal Caribbean 
Cruises Ltd. l
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