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AOS OPERADORES E AGÊNCIAS DE VIAGENS

Desde o início 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
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REPORTAGEM

Carnival Corporations
& PLC vai ter novo presidente e CEO

Air Transat e WestJet lançam 
codeshare transatlântico

Com este novo codeshare, os clientes de ambas as companhias têm mais opções para as suas viagens transatlânticas

NOVO CORPO DIRETIVO

AVIAÇÃO

 Josh Weinstein foi nomeado presidente e CEO da maior empresa de cruzeiros do mundo

Air Transat e a WestJet 
lançaram um novo code-
share transatlântico. 

O código ‘WS’ da WestJet 
agora está ativo para venda em 
voos selecionados Air Transat 
operados de e para França, Itá-
lia, Espanha, Portugal, Suíça e 
Croácia. As ligações via Mon-
treal e Toronto estarão disponí-
veis para voos a partir de 17 de 
maio de 2022.

Entretanto, já está ativado o 
código ‘TS’ da Air Transat em 

voos selecionados da WestJet. 
Refira-se que a Air Transat 
também oferece itinerários com 

ligação a voos WestJet selecio-
nados com destinos europeus 
da Air Transat.

Com este novo codeshare, 

os clientes de ambas as com-
panhias têm agora mais opções 
para as suas viagens transa-
tlânticas e desfrutar de con-
veniências como uma única 
compra para voos de conexão, a 
capacidade de fazer ‘check-in’ 
para todos os voos na primeira 
partida e bagagem de porão até 
ao destino final.

Uma vez ativas, as vendas de 
bilhetes codeshare da Air Tran-
sat e WestJet estarão disponíveis 
através dos sites e call centers 
das operadoras, bem como atra-
vés dos principais sistemas GDS 
e agências de viagens. l

rnold Donald, presidente 
e CEO da Carnival Corpo-
ration, vai deixar o cargo, 

que ocupa há perto de 10 anos, 
no dia 1 de agosto.

Para o cargo de presidente e 
CEO foi nomeado Josh Weins-
tein, atual diretor de operações 
da maior empresa de cruzeiros 
do mundo.

Josh Weinstein tem 20 anos 
de experiência na Carnival Cor-

poration e ocupou vários cargos 
seniores dentro da empresa. 
Nos últimos dois anos, como 
diretor de operações, supervi-
sionou todas as funções ope-
racionais, incluindo operações 
marítimas globais, portos e 
destinos, fornecimento, TI glo-
bal e auditoria.

Por sua vez, Arnold Donald 
passa para um segundo lugar 
depois de cerca de 10 anos a 
presidir à empresa. O gestor 
obteve grandes sucessos dentro 
da empresa tendo conseguido 

os maiores lucros da história da 
sua história.

Como referido antes, a Car-
nival Corporation & PLC é a 
maior empresa de cruzeiros do 
mundo.

Possui um portfólio de nove 
empresas marítimas que nave-
gam para os sete continentes: 
Carnival Cruise Line, Princess 
Cruises, Holland America Line, 
Seabourn, P&O Cruises (Aus-
trália), Costa Cruises, AIDA 
Cruises, P&O Cruises (Reino 
Unido) e Cunard. l

OPÇÃO TURISMO

A UMA VEZ ATIVAS, AS VENDAS 
DE BILHETES CODESHARE DA 
AIR TRANSAT E WESTJET
ESTARÃO DISPONÍVEIS 
ATRAVÉS DOS SITES E CALL 
CENTERS DAS OPERADORAS

OPÇÃO TURISMO
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As ligações via Montreal e Toronto estarão disponíveis a partir de 17 de maio

Mudanças na direção da Carnival Corporations & PLC
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REPORTAGEM

WTTC pede um certificado Covid Digital global e único
COVID-19

Grupo YOTEL anuncia novo hotel em Lisboa
EXPANSÃO

Nova unidade hoteleira na capital portuguesa com abertura prevista para 2024

Plano significará um aumento significativo de mais de 27% da frota atual

Cruzeiros : 75 novos navios nos próximos cinco anos
VIAGENS

grupo hoteleiro YOTEL 
anunciou que terá um 
novo hotel em Lisboa, com 

abertura prevista para 2024. A 
unidade ficará instalada dentro 
do World Trade Centre Lisboa, 
do FVC Group.

Segundo o comunicado 
recentemente divulgado, o 
YOTEL Lisboa WTC, vai dispor 
de 127 quartos e irá localizar-se 
a poucos minutos do centro da 
cidade, numa área total de mais 
de 35 mil metros quadrados.

O grupo refere em comuni-
cado que o WTC Lisboa faz parte 
da rede World Trade Center, 

a maior plataforma mundial 
de negócios e investimentos, 
abrangendo 322 cidades, em 90 
países, acrescentando ainda que 

o hotel será o primeiro de duas 
propriedades YOTEL a fazer 
parte do ecossistema internacio-
nal do WTC, sendo o segundo a 
ser anunciado ainda este ano. l

OPÇÃO TURISMO

O SEGUNDO O
COMUNICADO RECENTE-
MENTE DIVULGADO, O
YOTEL LISBOA WTC, VAI
DISPOR DE 127 QUARTOS E 
IRÁ LOCALIZAR-SE A
POUCOS MINUTOS DO
CENTRO DA CIDADE

Unidade ficará instalada dentro do World Trade Centre Lisboa, do FVC Group
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Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) considerou que irá haver uma forte evolução global nas reservas inter-
nacionais de voos

Conselho Mundial de Via-
gens e Turismo (WTTC) 
considerou que irá haver 

uma forte evolução global nas 
reservas internacionais de voos.

Tendo em conta essa pre-
visão, a presidente e CEO do 
WTTC, Julia Simpson, salientou 
na recente assembleia geral, 
realizada em Manila, Filipinas, 
a necessidade da criação de um 
Certificado Covid Digital único 
e global.

Explicando que um dos pro-
blemas existentes para tal foi o 
facto das soluções digitais para 

o Covid não terem sido coorde-

nadas entre países. 

“As nações criaram suas 
próprias regras para lidar com a 
pandemia e, apesar dos líderes 
mundiais pedirem harmoniza-

ção, temos inúmeros sistemas 
que impactam a confiança dos 
viajantes com testes dispen-
diosos e mudanças constantes 

de regras”, disse Julia Simpson.
A responsável especificou 

que o estado de saúde de um 
viajante deve ser totalmente 
integrado em seus documentos 
de viagem digital, destacando 
que um bom exemplo é o Cer-
tificado Digital Covid da UE, 
agora aprovado por 62 países, 
entre eles Portugal. 

Na altura, a CEO da WTTC, 
ressalvou a velocidade da decisão 
de implementar o certificado, 
lembrando que o Parlamento 
Europeu aprovou o documento 
a 9 de junho de 2021 e o mesmo 
foi implementado a 1 de julho de 
2021, ou seja, menos de um mês 
depois. l

os próximos cinco anos, 
espera-se que a indústria 
de cruzeiros incorpore 75 

novos navios, de várias tipo-
logias.

De acordo com o Cruise 
Industry News, a partir de agora 

e até 2027, as empresas marí-
timas planeiam receber até 75 
embarcações, das quais 24 serão 
alimentadas por gás natural 
liquefeito (GNL). 

Deve-se notar que isso signi-
ficará um aumento significativo 

de mais de 27% da frota atual, 
composta por 270 navios, se 
contarmos com os membros 
da Associação Internacional de 
Linhas de Cruzeiros (CLIA). 

Todavia, este número seria 
apenas uma estimação, uma vez 

que muitos dos novos poderiam 
ser destinados a substituir os 
mais velhos em atividade.

As novas adições à frota glo-
bal têm um valor acumulado 
de 48.500 milhões de dólares e 
representam a incorporação de 

170 mil novos lugares. 
Contudo, trata-se de um 

crescimento importante se se 
tiver em conta que a frota atual 
foi capaz de transportar 29,7 
milhões de passageiros em 
2019. l

OPÇÃO TURISMO

"As nações criaram suas 
próprias regras para lidar 
com a pandemia e, apesar 
dos líderes mundiais pedi-
rem harmonização, temos 
inúmeros sistemas que 
impactam a confiança dos 
viajantes com testes dispen-
diosos e mudanças constan-
tes de regras"
Julia Simpson
Presidente e CEO do WTTC

O

Julia Simpson, presidente e CEO do WTTC
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