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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

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

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

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

REPORTAGEM
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American
Airlines retoma
operação de Lisboa

E para este ano… mais 600 
milhões de euros para a TAP

B787-10 Dreamliner da United
passa a ser visita habitual em Lisboa

2022 será o último ano com apoio extraordinário previsto à TAP

Aeronave desenhada para consumir menos de 20% de combustível do que os aviões de geração anterior

REESTRUTURAÇÃO

AVIAÇÃO

dia 27 de março passa a 
ser mais um marco para 
a United Airlines em Por-

tugal.
Nesse dia e pela primeira vez, 

o aeroporto Humberto Delgado, 
em Lisboa, recebeu um B787-
10 Dreamliner e, neste caso, 
da companhia aérea United 
Airlines.

Desenhado para consumir 

menos de 20% de combustível 
do que os aviões de geração 
anterior, o avião que está a ope-
rar a rota Lisboa - Nova Iorque/
Newark desde 27 de março, 
conta com uma iluminação 
ambiente e um sistema de fil-
tragem de ar de última geração, 
o que permite aos passageiros 
uma melhor experiência de 
viagem.

Com um total de 318 lugares, 
o B787-10 da United Airlines 
oferece opções de assentos para 

todas as preferências, incluindo 
44 lugares em United Polaris 
Business Class, 21 assentos em 

United Premium Plus, 54 em 
United Economy Plus e 199 
lugares em United Economy. l

OPÇÃO TURISMO

O COM UM TOTAL DE 318 LUG-
ARES, O B787-10 DA UNITED 
AIRLINES OFERECE OPÇÕES 
DE ASSENTOS PARA TODAS AS 
PREFERÊNCIAS

Lisboa recebeu, pela primeira vez, um B787-10 Dreamliner da United Airlines
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Ministério das Finanças de 
Portugal, num documento 
enviado à Assembleia da 

República no final da pas-
sada semana, inscreveu como 
despesa total com a TAP que, 
recorde-se, está a implementar 
um plano de reestruturação 
aprovado por Bruxelas, 600 
milhões de euros para este ano, 
face aos 641 milhões de euros 
que injetou em 2021.

Saliente-se que 2022 será o 
último ano com apoio extraor-
dinário previsto à TAP, segundo 
o Programa de Estabilidade (PE) 
agora divulgado.

O Programa de Estabilidade 

destaca, para 2023, poupanças 
“de 600 milhões de euros com 
a TAP”, ou seja, para o próximo 
ano, o Governo prevê não pre-
cisar de injetar capital na TAP 
e refere que, no que respeita 
às contas públicas, “entre 2021 

e 2023 beneficiem do fim das 
medidas extraordinárias de 
emergência, relacionadas com 
a pandemia e com a TAP, que 
terão um impacto líquido no 
saldo orçamental de cerca de 
2,3% do PIB.” l

OPÇÃO TURISMO

O

No próximo ano, o Governo não prevê injeção de capital na TAP
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American Airlines continua a expandir a sua 
presença na Europa

companhia aérea nor-
te-americana Ameri-
can Airlines continua a 

expandir a sua presença na 
Europa com o regresso do seu 
serviço sazonal a Portugal, ope-
rando diariamente entre Lisboa 
e Filadélfia.

O voo da companhia aérea 
Lisboa-Filadélfia recomeçou 
na passada segunda-feira, dia 
28 de março e terminará a 29 
de outubro.

A companhia aérea vai ope-
rar o seu serviço de Lisboa com 

um Boeing 787-8 com 234 luga-
res, oferecendo 16% de capaci-
dade adicional de passageiros 
neste mercado.

Os bilhetes estão disponíveis 
para compra no site da Ameri-
can Airlines. l

OPÇÃO TURISMO

A
American Airlines regressa a Portugal
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easyJet voltou a abrir a sua 
base de Faro, inaugurada 
no verão de 2021.

A operar até ao final de outu-
bro, a companhia irá realizar 
ligações de e para o Algarve, 
onde possui quatro aviões 
baseados, mais um do que no 
ano passado, o que lhe permite 
apresentar uma capacidade 
total de 1,67 milhões lugares.

Com o objetivo de transpor-
tar 1,5 milhões de passageiros 
este verão, a easyJet terá dis-
ponível 19 rotas de e para Faro 
rumo a várias cidades euro-

peias, das quais duas são novi-
dades este ano: Birmingham e 
Londres Southend.

Além dos quatro aviões 
baseados, a companhia apre-
senta capacidade adicional cor-
respondente a seis aviões não 
baseados, tendo como intenção 
aumentar a sua capacidade em 
cerca de 93% face ao verão de 
2021. l

REPORTAGEM

REABERTURA

Companhia easyJet 
reabre base de Faro

Four Points Sheraton
Matosinhos já em operação

Transportadora irá realizar ligações de e para 
o Algarve, onde possui 4 aviões baseados

NOVO HOTEL

Ryanair começou a voar para a Madeira
NOVA ROTA

Inaugurada nova  rota após quase 20 anos da sua chegada a Portugal

companhia aérea irlan-
desa começou agora a 
voar de e para o Funchal. 

Isto acontece após quase 20 
anos da sua chegada a Portugal. 
Trata-se de uma rota há muito 
desejada.

O voo inaugural aconteceu 
na passada semana. A ‘low 
cost’ junta-se assim à TAP e à 
easyJet nos voos de e para Lis-
boa, porque de e para o Porto o 
serviço também é assegurado 

pela Transavia, a companhia de 
baixo custo do grupo Air Fran-
ce-KLM.

Com dois aviões baseados e 
10 rotas, a Ryanair oferece dois 

voos diários de e para Lisboa, 
e um de e para o Porto, com 
valores desde 14,99€ e 9,99€, 
respetivamente.

A Ryanair anunciou que 
vai ainda oferecer ligações da 
ilha para a Alemanha, França, 
Itália, Reino Unido, Irlanda e 
Bélgica. l

OPÇÃO TURISMO

A COM DOIS AVIÕES
BASEADOS E 10 ROTAS, A 
RYANAIR OFERECE DOIS VOOS 
DIÁRIOS DE E PARA LISBOA E 
UM DE E PARA O PORTO, COM 
VALORES DESDE 14,99€ E 
9,99€, RESPETIVAMENTE

RYANAIR ANUNCIOU QUE VAI 
AINDA OFERECER LIGAÇÕES 
DA ILHA PARA A ALEMANHA, 
FRANÇA, ITÁLIA, REINO UNI-
DO, IRLANDA E BÉLGICA

A ‘Low cost’ junta-se à TAP e à easyJet nos voos de e para Lisboa
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Projeto de reabilitação urbana resulta de um investimento de 19,1 
milhões de euros da canadiana Mercan Properties

as proximidades do Porto 
e da Rotunda da Ané-
mona, mais propriamente 

na Rua Sousa Aroso 188 em 
Matosinhos, o novo Four Points 
Sheraton Matosinhos está já a 
receber os hóspedes em viagens 
de negócios ou lazer.

O hotel é um projeto de 
reabilitação urbana resultante 
de um investimento de 19,1 
milhões de euros da promotora 
canadiana Mercan Properties, 
contando com 108 quartos, 
muitos dos quais com varandas 

e vista para a cidade.
Todas as unidades de aloja-

mento, T0 e T1, estão equipadas 
com cozinha compacta e outras 
comodidades, bem como Wi-Fi 
grátis.

No que se refere a infraes-
truturas, o Four Points Sheraton 
Matosinhos oferece uma varie-

dade de instalações e serviços, 
incluindo um centro de negó-
cios, ginásio equipado com as 
mais recentes máquinas, um 
café com uma vasta seleção 
de pastelaria, o Gastrobar que 
oferece um menu sazonal e 
cocktails durante todo o dia, 
restaurante, esplanada e parque 
de estacionamento.

Os quartos duplos estão 
disponíveis a partir de 99€ por 
noite, com pequeno-almoço 
incluído. No entanto, o hotel 
oferece um desconto especial 
de pré-abertura de 30% para 
reservas feitas diretamente pelo 
seu ‘site’. l

OPÇÃO TURISMO

N
HOTEL OFERECE UM
DESCONTO ESPECIAL DE 
PRÉ-ABERTURA DE 30% 
PARA RESERVAS FEITAS
DIRETAMENTE PELO
SEU ‘SITE’

O novo Four Points Sheraton Matosinhos está já a receber os hóspedes em viagens de negócios ou lazer

DI
RE

ITO
S R

ES
ER

VA
DO

S

OPÇÃO TURISMO

A ESTARÃO DISPONÍVEIS
19 ROTAS, DE E PARA FARO, 
RUMO A VÁRIAS CIDADES 
EUROPEIAS

A easyJet quer aumentar a sua capacidade em 93% face ao verão de 2021

DI
RE

ITO
S  

RE
SE

RV
AD

OS


	CMC_page_01
	CMC_page_02
	CMC_page_03
	CMC_page_04
	CMC_page_05
	CMC_page_06
	CMC_page_07
	CMC_page_08
	CMC_page_09
	CMC_page_10
	CMC_page_11
	CMC_page_12
	CMC_page_13
	CMC_page_14
	CMC_page_15
	CMC_page_16
	CMC_page_17
	CMC_page_18
	CMC_page_19
	CMC_page_20
	CMC_page_21
	CMC_page_22
	CMC_page_23
	CMC_page_24
	CMC_page_25
	CMC_page_26
	CMC_page_27
	CMC_page_28
	CMC_page_29
	CMC_page_30
	CMC_page_31
	CMC_page_32
	CMC_page_33
	CMC_page_34
	CMC_page_35
	CMC_page_36
	CMC_page_37
	CMC_page_38
	CMC_page_39
	CMC_page_40
	CMC_page_41
	CMC_page_42
	CMC_page_43
	CMC_page_44



