
Air Canada anunciou a 
retoma das suas operações 
diretas e durante todo o 

ano entre Madrid e Toronto, a 
partir de 21 de maio de 2022. 

Até cinco frequências sema-
nais serão operadas e os voos, 
nesta rota entre Madrid e 
Toronto, serão operados por 
uma aeronave Airbus A330-
300, com capacidade para 297 
passageiros, disponibilizando 
três classes de serviço: Eco-

nomy, Premium Economy e Air 
Canada Signature Class, ofere-
cendo assentos planos (total-
mente reclináveis). 

Os horários dos voos são 
cronometrados para otimizar 
a conectividade com a extensa 
rede da Air Canada na América 
do Norte, incluindo 46 aeropor-
tos nos Estados Unidos. 

As reservas podem ser feitas 
através do site aircanada.com, 
via Air Canada App, agências de 
viagens ou entrando em contato 
com as Reservas Air Canada.

”Esta é uma excelente notí-

grupo hoteleiro Accor 
acaba de adicionar o “len-
dário” navio britânico 

‘Queen Elizabeth 2’ (QE2) ao seu 

portfólio. O grupo francês che-
gou a um acordo com o fundo 
de investimento do governo de 
Dubai, PCFC Investments LLC, 
para fazer a gestão do primeiro 
e único hotel flutuante no Dubai 
sob sua marca de luxo ‘MGallery 
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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
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Accor ‘ganha’ gestão do
Queen Elizabeth 2

Novo documentário do 
TCP distinguido

Air Canada retoma
ligações entre Toronto e Madrid

Até cinco frequências semanais serão operadas

EXPANSÃO PRODUÇÃO

RETOMA

O

Voos serão operados por uma aeronave Airbus A330-300

cia para os nossos clientes na 
Espanha que podem retomar 
seus planos para redescobrir o 
Canadá”, disse Stefano Casare-
gola, diretor regional de vendas 
da Air Canada, Espanha. 

Além dos próximos serviços 
entre Madrid e Toronto, a Air 
Canada já oferece voos dire-
tos sazonais de Barcelona para 
Toronto até 29 de outubro de 
2022 e de Barcelona para Mon-
treal até 29 de outubro de 2022. 

Ambos os serviços sazonais 
funcionarão até cinco vezes por 
semana durante a alta tempo-
rada. l

Hotel Collection’.
O ‘novo’ MGallery Queen 

Elizabeth 2 passará por um 
processo de renovação e pas-
sará a dispor de 447 quartos e 
suites. 

Uma vez concluída a moder-
nização, o ‘MGallery Queen 
Elizabeth 2’ contará, para além 
dos quartos e suites, nove res-
taurantes, dez salas de reunião, 
uma área de mais de 5.500 m² 
para eventos ao ar livre, uma 
piscina e uma academia.

Localizado no Porto Rashid, 
no Dubai, o QE2 está localizado 
bem perto da Estrada Sheikh-
Zayed, proporcionando fácil 
conexão com as principais áreas 
turísticas da cidade: o Aeroporto 
Internacional de Dubai, o Dubai 
Mall, o Burj Khalifa – o maior 
arranha-céu do mundo, com 
830 metros de altura – e a área 
de praia de La Mer Beach. l

OPÇÃO TURISMO
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"Esta é uma excelente notí-
cia para os nossos clientes 
na Espanha que podem 
retomar seus planos para 
redescobrir o Canadá"
Stefano Casaregola, diretor regional de 
vendas da Air Canada, Espanha
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O ‘novo’ MGallery Queen Elizabeth 2
passará por um processo de renovação

LOCALIZADO NO PORTO 
RASHID, NO DUBAI, ESTE
HOTEL FLUTUANTE VAI
DISPOR DE 447 QUARTOS E 
SUITES

“Lendário” navio britânico ‘Queen Elizabeth 2’
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Prémio na competição ‘Doc& TV’ do
4.º Festival Internacional de Filmes de Turismo 
de África, na África do Sul

documentário “Uma Via-
gem-Romance pela Gas-
tronomia e Vinhos do 

Centro de Portugal, by Diogo 
Rocha”, produzido pela Turismo 
do Centro, venceu um prémio 
na competição “Doc& TV” do 
4.º Festival Internacional de 
Filmes de Turismo de África, na 
África do Sul.

De acordo com a Turismo do 
Centro, o documentário recebeu 
um “Silver Award”, corres-
pondente ao segundo lugar na 
categoria “Travel& Tourism” 
(Viagens & Turismo).

A Turismo do Centro expli-
cou que o projeto inclui também 
um livro com o mesmo nome, 

no qual o chef Diogo Rocha, 
do restaurante Mesa de Lemos, 
em Viseu, distinguido com uma 
Estrela Michelin, oferece “um 
roteiro pelo melhor que a região 
Centro de Portugal tem para 
oferecer a nível da gastronomia 
e dos vinhos, resultado de um 
percurso de mais de 1600 km 
que realizou pelo território, com 
44 visitas incríveis”. l

O
Produção da Turismo do Centro
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iz-se que fazer o Caminho 
de Santiago é algo que se 
tem que fazer pelo menos 

uma vez na vida e visitar o 
Alentejo, também. 

Se ambas as premissas forem 
combinadas com a celebração 
do Ano Jacobino, que dura até 
31 de dezembro, o resultado é 
uma experiência única e ines-
quecível.

Escolher o Alentejo para 
fazer esse percurso não é coin-
cidência, já que o Caminho de 
Santiago português adquire 
um significado diferente nesta 
região e é a opção perfeita para 
quem procura algo diferente 
e saia da ‘estrada’ mais tradi-
cional. 

Ambos compartilham uma 
filosofia baseada na contem-
plação do meio ambiente, na 
conexão com a natureza e no 
amor pelas tradições, razão pela 
qual o Alentejo representa o que 
todo peregrino busca. 

Caminhos de São Tiago do 
Alentejo e Ribatejo

Os Caminhos de Santiago de 
Alentejo e Ribatejo, que se jun-
tam ao Algarve ao sul e à região 
central de Portugal ao norte, são 
um convite para se ligar com a 
terra vizinha. 

Localizadas a cerca de 30 dias 
do destino final, Santiago de 
Compostela, as três caminhos 
possuem diferentes estágios de 
diferentes níveis de dificuldade.

1. Caminho Ascendente
O primeiro deles, o Caminho 

Nascente ou Caminho Ascen-
dente, começa em Alcoutim 
(Algarve) e entra no Alentejo 
através da Mesquita. Um total 
de 19 etapas cruzam o centro 
do Alentejo, passando por algu-
mas das suas localidades mais 
representativas, como Mértola, 
Beja, Viana do Alentejo, Évora, 
Estremoz ou Nisa. 

Este último ponto liga o 
‘caminho’ com a região do Cen-
tro, especificamente com Vila 

Velha de Rodão. 
É um roteiro ideal para des-

frutar da natureza alentejana, 
passando por lugares como o 
Parque Natural do Vale da Gua-
diana, e também para descobrir 
parte da história e cultura da 
região, visitando alguns de seus 
castelos mais famosos, como os 
de Évora ou Estremoz. 

2. Caminho Central
O Caminho Central também 

tem seu início no Algarve por-
tuguês, no Ameixial, e a sua 
primeira paragem no Alentejo 
é em Santa Cruz de Almodôvar. 

Neste caso há mais de uma 
maneira de fazer o caminho, 
com cerca de vinte ‘palcos’ que 
mostram a diversidade paisa-
gística do Alentejo, uma vez que 
vai tanto para o interior quanto 
ao longo do litoral. 

Castro Verde, São Domingos, 
Santiago do Cacém, Grândola ou 
Alcácer do Sal são algumas das 
paragens que compõem esse 
passeio e que oferecem os car-

tões postais mais memoráveis da 
região. Golegã, município per-
tencente a Ribatejo, é a cidade 
que se conecta com Tomar, 
região centro.

Esta última etapa mergulha 
nas particularidades do Riba-
tejo, um território no qual o 
tempo parece ter parado e que 
mantém tradições portuguesas 
como os cavaleiros lusitanos. 

3. Caminho da Raia
Por fim, o Caminho da Raia 

ou Camino de la Raya, é o que 

corre paralelamente à fronteira 
entre Portugal e Espanha. 

O seu ponto de partida é 
Mértola, que se junta ao Cami-
nho Ascendente e segue pela 
Serpa, Moura, Reguengos de 
Monsaraz, Vila Viçosa, Elvas 
e Campo Maior, entre outras 
cidades. O itinerário termina 
com a etapa que vai entre Cas-
telo de Vide e Alpalhão, onde se 
une novamente com o Caminho 
Ascendente.

Esta rota é uma oportunidade 
maravilhosa para conhecer as 
fortificações que existem na 
Raia (Raya) e o legado deixado 
por povos como o judeu, que 
habitaram essas terras ao longo 
dos séculos. 

Fazer o Caminho de Santiago 
pelo Alentejo é como fazer uma 
viagem temporária, histórica, 
cultural, religiosa e gastronô-
mica por uma das regiões mais 
ricas de Portugal. 

Uma experiência que marca 
todos que vivem isso e que os faz 
sempre querer voltar. l
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REPORTAGEM

Os Caminhos de Santiago do Alentejo e Ribatejo
DESTINO

Israel alivia medidas de restrição

Portalegre vai ter um hotel de luxo

VIAGENS

NOVA UNIDADE

Visitantes internacionais podem entrar em Israel sem precisar fazer um teste de PCR pré-voo

Investimento superior a dois milhões de euros

Três caminhos cheios de história, cultura e paisagens únicas cruzam as regiões do Alentejo e Ribatejo com destino a 
Santiago de Compostela
OPÇÃO TURISMO
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Caminhos de Santiago
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esde o último dia 10 de 
maio, os visitantes inter-
nacionais podem entrar 

em Israel sem precisar fazer um 
teste de PCR pré-voo. 

O visitante apenas deve 
apresentar um teste de antígeno 
com resultado negativo reali-
zado nas 24 horas anteriores à 
chegada em Israel. 

Refira-se que esses testes 
devem ser realizados em centros 

ortalegre Palace é o nome 
da nova unidade de luxo 
que foi inaugurada em 

Portalegre, data que comemora 
o Dia da Cidade.

A nova unidade, um antigo 
palacete do século XIX, situado 
no centro da cidade, representa 

um investimento superior a dois 
milhões de euros, segundo os 
seus promotores.

Trata-se de um projeto 
desenvolvido pelo empresário 
Helder Martins e pela sua famí-
lia, após a aquisição, em 2018, do 
imóvel, mandado construir pelo 
visconde do Reguengo, general 
Jorge de Avilez Juzarte de Sousa 

certificados, os feitos em casa 
não são válidos.

Da mesma forma, a partir 
de 20 de maio, mais um alivio 
nas restrições e que será adicio-
nada às medidas anteriormente 
expostas: viajantes que desem-
barcarem em Israel não terão 
que fazer o teste PCR no aero-
porto Ben Gurion com o desa-
parecimento do isolamento.

Com o alivio das restri-
ções, Israel facilita ainda mais 
o acesso ao país, algo que vai 
melhorar a visita ao país nos 
próximos períodos de férias. l

Tavares, e conhecido na cidade 
como Palácio do Dr. Sampaio ou 
Palacete das Estátuas.

O Portalegre Palace dispõe 
de 11 quartos, sendo nove deles 
suítes, todos batizados com 
nome de doces, e complemen-
ta-se com uma sala de refeições 
polivalente, piscina, jacuzzi, 
sauna, spa – com uma torre de 
gelo - e ainda uma oficina de 
doces tradicionais, entre outras 
valências que o hotel oferece. l

OPÇÃO TURISMO

OPÇÃO TURISMO

D

P

DI
RE

ITO
S  

RE
SE

RV
AD

OS

Israel facilita ainda
mais o acesso ao país

PROJETO DESENVOLVIDO 
PELO EMPRESÁRIO HELDER 
MARTINS E PELA SUA FAMÍLIA
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Portalegre, Portugal
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