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Mais de 30 empresas portuguesas na maior feira mundial de golfe
Algarve teve a maior representação.

Mais de 30 empresas portuguesas participaram esta semana na maior feira mundial de golfe para
profissionais. Um setor que continua a recuperar da pandemia e que, em 2018, representou um impacto
direto de mais mil milhões de euros na economia portuguesa.

Num formato mais pequeno, este ano, coube ao País de Gales ser o anfitrião da maior feira mundial de
golfe.

Um evento destinado a profissionais e onde os operadores turísticos ligados à modalidade conhecem as
novas ofertas.

Portugal marcou presença. O Algarve foi a estrela da companhia. E se o Algarve é já uma marca
estabelecida no mundo do golfe, a Madeira e os seus três campos afirmam-se como destino emergente.

O turismo ligado ao golfe tem finalmente motivos para sorrir. As reservas que tinham sido adiadas por
causa da pandemia estão a ser agora confirmadas e estão a aumentar as marcações de última hora.
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Algarve, Açores e Madeira distinguidos nos World Travel Awards
Os vencedores dos World T ravel Awards 2021 para a Europa foram anunciados esta
sexta-feira e Portugal foi distinguido em várias categorias. O  Algarve foi eleito o Melhor
Destino de Praia da Europa, os Açores foram distinguidos como Destino de T urismo de
Aventura Líder da Europa e a Madeira revalida o título de Melhor Destino Insular da
Europa.

Portugal volta a ser galardoado na 28ª edição dos World Travel Awards (WTA), conhecidos como 'os
óscares do turismo', tendo tendo se distinguido pelo número de prémios que recebeu este ano. Além das
21 categorias nacionais, Portugal arrecadou um total de 25 prémios europeus, incluindo o de "Melhor
Destino de Turismo de Aventura" para a Região Autónoma dos Açores, o de "Melhor Destino de Praia"
para o Algarve, o de "Melhor Destino Insular" para a Região Autónoma da Madeira. "O Algarve de
Portugal foi nomeado 'Destino de Praia Líder da Europa' e os Açores foram considerados 'Destino de
Turismo de Aventura Líder da Europa'", lê-se na publicação oficial do World Travel Awards. Acrescentam-
se, ainda, os galardões de "Melhor Terminal de Cruzeiros" para o Terminal de Cruzeiros de Lisboa e o de
"Melhor Autoridade Turística" para o Turismo de Portugal. Os Passadiços do Paiva também conquistaram
duas distinções, a de "Melhor Atração de Turismo de Aventura" e de "Melhor Projeto de Desenvolvimento
Turístico". Os prémios atribuídos a Portugal resultam de uma votação online, aberta ao público e a
milhares profissionais de turismo e viagens à escala mundial. TAP vence dois prémios nos World Travel
Awards Companhia aérea arrecadou dois prémios nas categorias 'Companhia Aérea Europeia líder nas
ligações a África' e 'Companhia Aérea Europeia líder nas ligações à América do Sul'. TAP foi distinguida nos
World Travel Awards - também conhecidos como 'óscares do turismo' - nas categorias 'Companhia
Aérea Europeia líder nas ligações a África' e 'Companhia Aérea Europeia líder nas ligações à América do
Sul', revelou a transportadora aérea, esta sexta-feira. "A TAP foi eleita através de um processo de
votação online, maioritariamente por profissionais da área de Turismo e Viagens, designadamente
agentes de viagens, operadores e organizações de turismo, oriundos de mais de 100 países, bem como
pelo público em geral", explica a companhia aérea portuguesa, em comunicado. Além dos prémios da
região Europa, a TAP está ainda nomeada para os World Travel Awards a nível mundial, nas categorias
'Companhia Aérea Líder Mundial para Africa 2021', 'Companhia Aérea Líder Mundial para a América do Sul
2021' e 'Companhia Aérea Líder Mundial para a Europa 2021'. (em atualização)

2/52



3/52



PÚBLICO

22/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • FUGAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 9389

REACH: 34600

Arouca, Algarve e ilhas entre os vencedores dos óscares do
turismo europeu
Portugal conquista 25 galardões na edição europeia dos World T ravel Awards. Ponte
suspensa 516 Arouca é a principal novidade entre os premiados portugueses.

 

Após quatro anos consecutivos, Portugal perde o posto de Melhor Destino da Europa para a Grécia,
numa edição dos World Travel Awards em que os destinos da zona Leste do continente estiveram em
destaque, com alguns dos principais galardões entregues ao Azerbaijão, Rússia ou Geórgia.

Ainda assim, Portugal soma e segue, com 25 prémios conquistados na edição europeia deste ano
daqueles que são considerados os “óscares” do turismo a nível mundial: o Algarve foi novamente eleito
Melhor Destino de Praia, enquanto a Madeira volta a ser considerada Melhor Destino Insular e os Açores
repetem o galardão de Melhor Destino de Turismo de Aventura.

Já os Passadiços do Paiva arrecadaram dois prémios: Melhor Atracção Turística de Aventura e Melhor
Projecto de Desenvolvimento Turístico, enquanto a ponte suspensa 516 Arouca, inaugurada este ano no
concelho, foi eleita Melhor Projecto de Desenvolvimento de Atracção Turística.

Esta foi também a grande novidade entre os galardões entregues a Portugal, numa edição que veio,
sobretudo, reafirmar a excelência de vários projectos, consecutivamente vencedores nas respectivas
categorias. São os casos do Dark Sky Alqueva (novamente Prémio de Turismo Responsável), do
Turismo de Portugal (Melhor Entidade de Turismo), da TAP Air Portugal (Melhor Companhia Aérea para
África e para a América do Sul) e do Porto de Cruzeiros de Lisboa. Ainda que não tenha conquistado o
galardão no ano passado, também a DouroAzul volta a vencer a categoria Melhor Empresa de Cruzeiros
Fluviais.
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https://www.publico.pt/2020/11/02/fugas/noticia/portugal-melhor-destino-europa-oscares-turismo-quatro-ano-consecutivo-1937576
https://www.publico.pt/2021/10/01/fugas/noticia/lisboa-nomeada-melhor-cidade-patrimonio-primeira-1979546
https://www.publico.pt/fugas/algarve
https://www.publico.pt/fugas/madeira
https://www.publico.pt/fugas/acores
https://www.publico.pt/2017/08/05/fugas/reportagem/oh-nao-passadicos-paiva-1872094
https://www.publico.pt/2021/04/28/fugas/noticia/passo-passo-ponte-516-arouca-medo-faz-zen-1960295
https://www.publico.pt/2019/06/27/fugas/fotogaleria/-dark-sky-alqueva-fotografo-astros-395892
https://www.publico.pt/fugas/tap
https://www.publico.pt/2021/07/31/p3/noticia/carrilho-graca-terminal-cruzeiros-lisboa-1972316


N o sector da hotelaria, foram ainda entregues 13 distinções a hotéis e resorts portugueses: Club
Med Balaia (Melhor Resort Tudo-incluído), 1908 Lisboa Hotel (Melhor Design Hotel), Saccharum (Melhor
Resort Insular), Pestana CR7 Lisboa (Melhor Hotel de Lifestyle), Conrad Algarve (Melhor Resort de
Lifestyle), Valverde Hotel (Melhor Boutique Hotel de Luxo), Vila Vita Parc (Melhor Hotel & Villas de Luxo),
The Lake Spa Resort (Melhor Resort Lifestyle de Luxo), Dunas Douradas Beach Club (Melhor Resort &
Villas de Luxo), Cascade Wellness Resort (Melhor Resort Desportivo), Martinhal Sagres Beach Family
Resort (Melhor Villa Resort), L'AND Vineyards (Melhor Hotel em Região Vínica), Monte Santo Resort
(Resort Mais Romântico).

A Grécia, “com a sua economia de viagens e turismo a renascer”, foi a grande vencedora da edição
europeia dos World Travel Awards 2021, entregues esta sexta-feira, enquanto o “esplendor imperial” de
Moscovo valeu à capital russa o galardão de Melhor Destino Citadino, e São Petersburgo arrecadou os
prémios de Melhor Destino de City Break e Melhor Destino Património. Já a “fascinante cidade” de
Batumi, na Geórgia, foi declarada Melhor Destino Emergente de Turismo, e o Azerbaijão foi eleito Melhor
Destino Cultural e Melhor Destino de Excursões.

Destaque ainda para a cidade croata Dubrovnik (Melhor Destino de Cruzeiros), para a região de Attica, na
Grécia (Melhor Destino Metropolitano Costeiro), e para o Museu da Emigração Irlandesa (EPIC – Melhor
Atracção Turística).

Os vencedores da edição europeia disputam agora a final mundial, juntamente com os vencedores das
restantes regiões nas respectivas categorias. Conhecidos como os “óscares” do turismo, os World
Travel Awards são atribuídos por profissionais sector e pelo público através de uma votação online que
terminou a 1 de Setembro. A votação para os prémios globais fecha a 24 de Outubro e os galardões são
anunciados a 2 de Novembro.

WTA Europa 2021 - Portugal
Destino de Praia – Algarve
Destino Insular – Madeira
Destino de Turismo de Aventura – Açores
Atracção Turística de Aventura – Passadiços do Paiva
Projecto de Desenvolvimento Turístico – Passadiços do Paiva
Projecto de Desenvolvimento de Atracção Turística – Ponte Suspensa 516 Arouca
Prémio de Turismo Responsável – Dark Sky Alqueva
Entidade de Turismo – Turismo de Portugal
Companhia Aérea para África – TAP Air Portugal
Companhia Aérea para a América do Sul – TAP Air Portugal
Porto de Cruzeiros – Porto de Cruzeiros de Lisboa
Empresa de Cruzeiros Fluviais – Douro Azul

Hotelaria
Resort Tudo-incluído – Club Med da Balaia
Design Hotel – 1908 Lisboa Hotel
Resort Insular – Saccharum
Hotel de Lifestyle – Pestana CR7 Lisboa
Resort de Lifestyle – Conrad Algarve
Boutique Hotel de Luxo – Valverde Hotel
Hotel & Villas de Luxo – Vila Vita Parc
Resort Lifestyle de Luxo – The Lake Spa Resort
Resort & Villas de Luxo – Dunas Douradas Beach Club
Resort Desportivo – Cascade Wellness Resort
Villa Resort – Martinhal Sagres Beach Family Resort
Hotel em Região Vínica – L'AND Vineyards
Mais Romântico – Monte Santo Resort

(Link)
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https://www.publico.pt/2019/06/29/fugas/reportagem/ha-memorias-partilhar-netos-club-med-balaia-1877192
http://lifestyle.publico.pt/hoteis/375305_de-volta-as-origens-agora-no-seculo-xxi
http://fugas.publico.pt/hoteis/363974_pestana-cr7-aterra-no-coracao-da-cidade-de-lisboa
https://www.publico.pt/2021/04/20/fugas/noticia/conrad-algarve-reabre-novos-luxos-hilton-jacuzzi-suite-exclusiva-1959251
https://www.publico.pt/2021/10/09/fugas/noticia/hotel-valverde-revivese-charme-discreto-luxo-1979861
https://www.publico.pt/2021/10/20/impar/noticia/ha-spa-portugues-melhores-mundo-fica-algarve-1981779
https://www.publico.pt/2019/04/27/fugas/noticia/luxo-dinheiro-pagar-1870074
http://fugas.publico.pt/Noticias/284907_hotel-cascade-da-mais-cinco-estrelas-a-lagos
https://www.publico.pt/2010/04/24/jornal/cinco-estrelas-inaugura-luxo-confortavel--em-sagres-19211191
https://www.publico.pt/2019/04/27/fugas/noticia/land-vineyards-alentejo-noruega-viagem-1870164
http://fugas.publico.pt/hoteis/249187_monte-santo-resort?pagina=-1
https://www.publico.pt/fugas/grecia
https://www.worldtravelawards.com/winners/2021/europe
https://www.publico.pt/fugas/russia
https://www.publico.pt/2019/10/12/fugas/noticia/sao-petersburgo-cinco-pontos-obrigatorios-1889267
https://www.publico.pt/2019/10/05/fugas/reportagem/georgia-armenia-bem-acima-nivel-mar-1888109
https://www.publico.pt/fugas/azerbaijao
https://www.publico.pt/fugas/croacia
https://www.publico.pt/2020/11/28/fugas/noticia/algarve-eleito-primeira-melhor-destino-praia-mundo-sinal-esperanca-2021-1941048
https://www.publico.pt/2020/09/30/fugas/noticia/portugal-volta-candidato-melhor-destino-mundo-oscares-turismo-1933507
https://www.publico.pt/2021/10/22/fugas/noticia/arouca-algarve-ilhas-vencedores-oscares-turismo-europeu-1982053
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World Travel Awards. Algarve é o melhor destino de praia da
Europa. Madeira revalida título de melhor ilha
Algarve e Madeira são dois dos destaques nacionais nos World T ravel Awards. Os
prémios que distinguem o melhor da Europa foram anunciados esta sexta-feira. Há ainda
vários hotéis distinguidos.

 

Os vencedores dos World Travel Awards 2021 para a Europa foram anunciados esta sexta-feira, dia 22
de outubro, e Portugal foi distinguido em várias categorias. O Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia
da Europa e a Madeira revalida o título de Melhor Destino Insular da Europa.

Mas há mais vencedores revalidados da edição de 2020. Os Açores também mantêm o seu lugar como
Melhor Destino de Turismo de Aventura e os Passadiços do Paiva, como Melhor Atração de Turismo de
Aventura. Assim como a TAP Air Portugal volta a vencer como a Melhor Companhia Aérea a voar para
África e para a América do Sul.

(Link)
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Portugal volta a brilhar nos Óscares do Turismo arrecadando 25
galardões - Diário Imobiliário
Nos World T ravel Awards - WT A 2021, conhecidos como 'os óscares do turismo', Portugal
voltou a sair um dos grandes vencedores recebendo 25 galardões europeus.

Nos World Travel Awards - WTA 2021, conhecidos como 'os óscares do turismo', Portugal voltou a sair
um dos grandes vencedores recebendo 25 galardões europeus.

Na 28ª edição deste prémio, vieram para Portugal o de "Melhor Destino de Turismo de Aventura" para a
Região Autónoma dos Açores, o de "Melhor Destino de Praia" para o Algarve, o de "Melhor Destino
Insular" para a Região Autónoma da Madeira.

Também o Terminal de Cruzeiros de Lisboa recebeu o título de "Melhor Terminal de Cruzeiros" e o
Turismo de Portugal foi considerado o de "Melhor Autoridade Turística". Os Passadiços do
Paiva conquistaram também duas distinções, a de "Melhor Atração de Turismo de Aventura" e de
"Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico".

Confira os prémios que vieram para Portugal:

Europe's Leading Adventure Tourism Destination: Açores

Europe's Leading Adventure Tourist Attraction: Passadiços do Paiva

Europe's Leading Airline to Africa: TAP Air Portugal

Europe's Leading Airline to South America: TAP Air Portugal

Europe's Leading All-Inclusive Resort: Club Med Da Balaia

Europe's Leading Beach Destination: The Algarve, Portugal

Europe's Leading Cruise Port: Lisbon Cruise Port, Portugal

Europe's Leading Design Hotel: 1908 Lisboa Hotel, Portugal
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Europe's Leading Island Resort: Saccharum, Portugal

Europe's Leading Lifestyle Hotel: Pestana CR7 Lisboa, Portugal

Europe's Leading Luxury Boutique Hotel: Valverde Hotel, Portugal

Europe's Leading Tourism Development Project: Passadiços do Paiva

Europe's Responsible Tourism Award: Dark Sky Alqueva

Europe's Leading Lifestyle Resort: Conrad Algarve

Europe's Leading Tourist Attraction Development Project: 516 Arouca

Europe's Leading Tourist Board: Turismo de Portugal

Europe's Leading Villa Resort: Martinhal Sagres Beach Family Resort

Europe's Leading Luxury Hotel & Villas: Vila Vita Parc, Portugal

Europe's Leading Luxury Lifestyle Resort: The Lake Spa Resort, Portugal

Europe's Leading Luxury Resort & Villas: Dunas Douradas Beach Club, Portugal

Europe's Leading Sports Resort: Cascade Wellness Resort

Europe's Leading Wine Region Hotel: L'AND Vineyards

Europe's Most Romantic Resort: Monte Santo Resort

Veja a lista completa dos prémios AQUI
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Portugal conquista mais de duas dezenas de 'óscares' pelo
melhor turismo na Europa em 2021
Algarve foi eleito o melhor destino de praia na Europa, a Madeira o melhor destino
insular, e os Açores o melhor destino de aventura; vencedores dos World T ravel Awards
Europe em 2021 já foram anunciados

O Algarve premiado como o melhor destino de praia da Europa, a Madeira como o melhor destino insular
ou os Açores como o melhor destino de aventura, são alguns destaques entre os 26 prémios World
Travel Awards Europe em 2021, considerados os 'óscares' do turismo, que Portugal acabou de
arrecadar.

Anunciados na manhã desta terça-feira, os prémios World Travel Awards Europe 2021 também elegem o
Porto de Lisboa como o melhor para cruzeiros (pelo sétimo ano vencedor deste prémio), e a portuguesa
Douro Azul a melhor empresa europeia para cruzeiros.

Como principal atração turística da Europa foram eleitos os Passadiços do Paiva, em Arouca, que
também ganharam o prémio de melhor projeto de desenvolvimento turístico ao nível europeu.

A TAP foi contemplada com dois prémios: como a melhor companhia aérea na ligação na Europa para
América do Sul e África.

PESTANA CR7 LISBOA É O MELHOR DA EUROPA
EM 'LIFESTYLE'
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O Turismo de Portugal foi o vencedor na categoria de melhor organismo oficial de turismo a nível
europeu, e o prémio de turismo responsável distinguiu o Dark Sky Alqueva, envolvendo em conjunto
Portugal e Espanha.

Os 'óscares' distinguiram de forma especial a hotelaria nacional, com a portuguesa Amazing Evolution
premiada como o melhor operador europeu de hotéis-boutique.

O hotel Pestana CR7 em Lisboa (de que Cristiano Ronaldo é co-proprietário) ganhou o 'óscar' do melhor
da Europa em 'lifestyle', categoria em que também foi premiado o Conrad Algarve ao nível dos resorts.

O Valverde Hotel foi distinguido como o melhor hotel-boutique de luxo, o Vila Vita Parc como o melhor
hotel com 'villas' de luxo, o The Lake Resort como o melhor resort de 'lifestyle' de luxo, e o Dunas
Douradas Beach Club como o melhor espaço de resort e 'villas' de luxo.

Destaque ainda para o Cascade Wellness Resort, em Lagos, por ter sido eleito o melhor resort da Europa
no segmento desportivo; para o Hotel 1908 Lisboa, distinguido como o melhor hotel de design; e por
fim o Club Med Balaia, considerado o melhor resort europeu com tudo incluído.
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World Travel Awards: Portugal 'campeão' com ilhas e Algarve em
destaque
O país voltou a bilhar nos óscares do turismo.

Portugal some e segue. O país trouxe para casa mais de duas mãos cheias de galardões na 28ª edição
dos World Travel Awards (WTA), conhecidos como 'os óscares do turismo'.

Esta edição dos WTA ficou marcada pelo número de prémios que Portugal recebeu. Além das 21
categorias nacionais, Portugal arrecadou um total de 25 prémios europeus, incluindo o de "Melhor
Destino de Turismo de Aventura" para a Região Autónoma dos Açores, o de "Melhor Destino de Praia"
para o Algarve, o de "Melhor Destino Insular" para a Região Autónoma da Madeira.

Acrescentam-se, ainda, os galardões de "Melhor Terminal de Cruzeiros" para o Terminal de Cruzeiros de
Lisboa e o de "Melhor Autoridade Turística" para o Turismo de Portugal. Os Passadiços do Paiva também
conquistaram duas distinções, a de "Melhor Atração de Turismo de Aventura" e de "Melhor Projeto de
Desenvolvimento Turístico".

Os prémios atribuídos a Portugal resultam de uma votação online, aberta ao público e a milhares
profissionais de turismo e viagens à escala mundial.

Veja, abaixo, a lista de premiados em território nacional:

Europe's Leading Adventure Tourism Destination: Açores

Europe's Leading Adventure Tourist Attraction: Passadiços do Paiva

Europe's Leading Airline to Africa: TAP Air Portugal

Europe's Leading Airline to South America: TAP Air Portugal
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Europe's Leading All-Inclusive Resort: Club Med Da Balaia

Europe's Leading Beach Destination: The Algarve, Portugal

Europe's Leading Cruise Port: Lisbon Cruise Port, Portugal

Europe's Leading Design Hotel: 1908 Lisboa Hotel, Portugal

Europe's Leading Island Resort: Saccharum, Portugal

Europe's Leading Lifestyle Hotel: Pestana CR7 Lisboa, Portugal

Europe's Leading Luxury Boutique Hotel: Valverde Hotel, Portugal

Leia Também: Valverde Hotel é eleito o 'Melhor Boutique Hotel de Luxo da Europa'

Europe's Leading Luxury Hotel & Villas: Vila Vita Parc, Portugal

Europe's Leading Luxury Lifestyle Resort: The Lake Spa Resort, Portugal

Europe's Leading Luxury Resort & Villas: Dunas Douradas Beach Club, Portugal

Europe's Leading Sports Resort: Cascade Wellness Resort

Europe's Leading Tourism Development Project: Passadiços do Paiva

Europe's Leading Tourist Attraction Development Project: 516 Arouca

Europe's Leading Tourist Board: Turismo de Portugal

Europe's Leading Villa Resort: Martinhal Sagres Beach Family Resort

Europe's Leading Wine Region Hotel: L'AND Vineyards

Europe's Most Romantic Resort: Monte Santo Resort

Europe's Responsible Tourism Award: Dark Sky Alqueva

Europe's Leading Lifestyle Resort: Conrad Algarve

Consulte aqui as listas completas dos premiados.

Leia Também: Cascade Wellness Resort vence 'Melhor Resort Desportivo da Europa'
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SAS retoma voos da Escandinávia para o Algarve e Madeira neste
Inverno
A SAS – Scandinavian Airlines System vai retomar no próximo dia 6 de novembro os voos
regulares semanais entre o Aeroporto de Estocolmo/Arlanda, na Suécia, e a ilha da
Madeira, que foram interrompi…

A SAS – Scandinavian Airlines System vai retomar no próximo dia 6 de novembro os voos regulares
semanais entre o Aeroporto de Estocolmo/Arlanda, na Suécia, e a ilha da Madeira, que foram
interrompidos em março de 2020, devido à pandemia de covid-19. Igualmente estão previstas, para as
próximas semanas, as retomas das escalas no Aeroporto de Faro/Algarve com voos de Copenhaga
(Dinamarca), Estocolmo e Gotemburgo (Suécia) e de Oslo (Noruega). Não estão programados voos
para Lisboa ou para o Porto.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 21 de outubro, pela companhia aérea escandinava,
multinacional comum à Dinamarca, Noruega e Suécia, três países do Norte da Europa. A SAS divulgou o
seu programa de voos para a temporada de Inverno 2021-2022, com 150 rotas que irão ligar diversos
aeroportos escandinavos a 90 destinos.

A SAS está a aumentar o número de voos entre as capitais escandinavas para outros destinos
importantes da sua rede, para melhorar ainda mais a conectividade internacional à medida que as
viagens aumentam, neste período de retoma, não só das viagens corporativas como de férias e lazer. A
nova programação inclui mais voos para o Reino Unido, nomeadamente para Londres, para onde a SAS
terá três voos diários de ida e volta desde as capitais de cada um dos países escandinavos – Copenhaga,
Estocolmo e Oslo – e também para Manchester, no norte da Inglaterra.
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Para satisfazer a crescente procura de viagens de negócios e lazer, a SAS aumentou o número de voos
de e para outras grandes cidades europeias, tais como Bruxelas, Dublin, Frankfurt, Hamburgo, Helsínquia,
Munique, Oslo e Paris.

O programa de Inverno da SAS oferece aos esquiadores horários atraentes para um total de nove
destinos de Inverno – Sälen/Trysil e Östersund na Suécia, Salzburgo e Innsbruck na Áustria, Milão e
Veneza na Itália, Munique na Alemanha e Genebra e Zurique na Suíça.

Este Inverno, a SAS retomará várias rotas da Dinamarca e Copenhaga para a Europa Central e Oriental
para cidades como Estugarda, Tallinn, Poznan, e Wroclaw.

Na Noruega, a procura de viagens domésticas está a aumentar, pelo que a SAS terá mais voos para
Bergen, Stavanger, Bardufoss e Haugesund, bem como na Noruega Ocidental. A SAS retomará os voos
diretos entre Trondheim e Tromsø e entre Oslo e Manchester.

A SAS está a introduzir novas rotas a partir da Suécia para o seu programa de Inverno. As novas rotas
que estão agora a ser abertas são Estocolmo-Kyiv (Ucrânia), Estocolmo-Tenerife, e Gotemburgo-Grã
Canária.
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Filmagens da prequela da ″Guerra dos Tronos″ põem Monsanto
em ″estado de sítio″
O largo da aldeia histórica de Monsanto encontra-se condicionado desde segunda-feira
para a preparação dos locais que vão ser utilizados para as gravações da prequela de ″A
Guerra dos Tronos″. Chama-se ″House of the Dragon″.

A aldeia histórica de Monsanto, Idanha-a-Nova, vive, por estes dias, numa espécie de "estado de sítio"
devido à preparação para as filmagens de "House of the Dragon", a nova série de "A Guerra dos
Tronos".

Assim que se atravessa a Relva, localidade que fica a escassa distância da aldeia histórica de Monsanto, é
percetível que alguma coisa de diferente está a acontecer, ao avistar-se um amontoado de grades que
bloqueiam o largo daquela localidade, condicionado desde segunda-feira para a preparação dos locais que
vão ser utilizados para as gravações da prequela de "A Guerra dos Tronos".

Em Monsanto, junto ao café Baluarte, nome herdado do largo onde está situado, surge a primeira placa
de aviso de trânsito condicionado. A presença de um segurança de uma empresa privada reforça esse
impedimento.

"Os senhores não podem continuar, porque o acesso ao Castelo está interditado", disse à reportagem
da agência Lusa, mais acima, um outro segurança.

Alguns turistas franceses, que por ali passeavam, tentam também descobrir um percurso alternativo
para chegar mais acima. Porém, o resultado é sempre o mesmo: o acesso ao Castelo, um dos locais
onde se preparam as filmagens, está proibido.

A maioria das casas de artesanato ou de comércio local tem as portas fechadas, mas também os há
com a porta aberta.

Cá fora, na rua, está Maria Alice Gabriel, a proprietária da "Casa Mais Portuguesa", um pequeno comércio
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que vende artesanato local e onde se consegue encontrar um pouco de quase tudo.

Maria Alice Gabriel, que para a próxima semana vai fazer 90 anos, queixa-se da falta de clientes.

"Não se vende nada. Nem para um bocadinho de pão ganho", lamenta.

A comerciante afirma, com orgulho, ser a proprietária da "casa [comercial] mais antiga de Monsanto".
Concorda com filmes na aldeia, mas lamenta não ter sido informada nem avisada de nada. "A mim
ninguém me disse nada. Nestes dias não há ninguém. Há dias de nem abrir a gaveta da caixa", disse.

Já no Posto de Turismo de Monsanto, aquilo que se tem sentido é a presença de menos visitantes.

Carla Régio, a funcionária do município de Idanha-a-Nova que se encontrava de serviço na quinta-feira,
disse à agência Lusa que "há uma expectativa grande junto das pessoas".

"Há pessoas que telefonam para cá [Posto de Turismo] a perguntar se podem vir ou se podem passar
em determinados locais", frisou.

Esta responsável admite que o facto de as filmagens decorrerem na aldeia histórica vai beneficiar o
turismo em Monsanto.

"Acho que vai ser muito bom para Monsanto, que assim ainda vai ser mais conhecido do que já é. Para
aqueles que gostam desta série também vai ser bom, porque podem visitar os locais onde decorreram
as filmagens", concluiu.

O café Baluarte, por enquanto, ainda está num espaço cujo acesso não é condicionado.

António Beatriz queixa-se de que ninguém avisou sobre os condicionalismos a que a aldeia vai estar
sujeita.

"Não avisaram nada [o município de Idanha-a-Nova]. Não vieram a avisar ninguém. Os avisos que
fizeram foi no 'Facebook'. Eu não sou obrigado a ter 'Facebook' e a maioria das pessoas aqui não tem",
sublinhou.

O proprietário deste estabelecimento lamenta a situação que se vive em Monsanto, apesar de o local
onde o café está situado ainda não ter sido fechado.

"Também vão fechar isto aqui, junto ao Baluarte [café] e na Relva [localidade]. A gente vive do turismo.
Tivemos a pandemia [Covid-19] e a seguir fazem-nos isto. É outra pandemia", refere.

O município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, divulgou e tem informação na sua página
de 'Facebook' sobre o condicionamento do trânsito nas localidades de Monsanto e de Penha Garcia para
a realização das filmagens.

"Informamos que foi autorizado o corte de trânsito, nas localidades de Monsanto e Penha Garcia, do
concelho de Idanha-a-Nova, para a realização de filmagens de uma série", lê-se na nota.

O documento adianta ainda que o "acesso ao Castelo de Monsanto estará interdito a residentes e
visitantes da aldeia histórica de Monsanto, no período compreendido entre 18 de outubro e 13 de
novembro de 2021".

A autarquia justifica que "esta interdição visa criar condições de logística e segurança para as equipas de
trabalho na montagem de cenários e equipamentos e agradece a compreensão de todos os residentes,
visitantes e turistas".
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'Rooftop'
A moda de beber um copo lá no alto
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BTL 2022 quer o turismo no lugar que merece. "O caminho é
ingreme, mas é sempre a subir" - Renascença
A próxima edição da Bolsa de T urismo de Lisboa vai apostar em setores de valor
acrescentado, como o enoturismo, o turismo de natureza e de saúde e bem-estar, a par
com a promoção de Portugal como país de excelência para receber eventos.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) vai realizar-se entre 16 e 20 de março de 2022, foi anunciado esta
quinta-feira num evento com a participação da secretária de Estado do Turismo.

Rita Marques sublinhou o período difícil que foi preciso atravessar com a pandemia, mas quis deixar uma
palavra de esperança para todos os agentes do setor.

“Não nos podemos esquecer que em 2020 Portugal foi considerada a marca (turística) mais forte do
mundo. Retomaremos com força, já se nota. O caminho é ingreme, mas é sempre a subir. O objetivo é
recuperar os níveis de 2019 e fazer ainda melhor”, disse.

A governante reafirmou ainda os três pontos estratégicos do turismo nacional: para todo o ano, todo o
território e com valor acrescentado, ancorado na digitalização e numa agenda mais verde.

A próxima BTL realiza-se em torno de cinco vetores. Um deles é o reforço da qualidade dos buyers
internacionais, de forma a iniciar um caminho para daqui a 10 anos se posicionar entre as maiores feiras
congéneres a nível mundial.

Para isso, o diretor-geral de Feiras, Congressos e Eventos da AIP, Pedro Braga, pediu “a ajuda dos
parceiros institucionais para promover uma campanha internacional da BTL e conseguir a atenção de
novos países que vejam a feira como um atrativo”.

A pandemia deu predomínio ao virtual, mas a organização da BTL quer voltar em força ao presencial, ao
'face to face' e deixar o digital apenas como complemento.

Para o presidente da Fundação AIP, Jorge Rocha de Matos, “os negócios fazem-se “olhos nos olhos”.

A BTL 2022 quer, também, dar protagonismo a setores que trazem cada vez mais valor acrescentado
para o país, como o enoturismo, turismo de natureza e de saúde e bem-estar; apostar no meeting &
industry para reposicionar o país para receber eventos; na formação, no BTL Lab e finalmente, no
reforço da componente de venda direta ao cliente nos dias de aberta ao público.
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Voltar a pôr o turismo no lugar que ele merece e fazer com que o setor contribua decisivamente para a
recuperação da economia nacional foi um dos pontos prioritários para a Bolsa e Turismo de Lisboa 2022,
apontado pelos diferentes oradores.

Anadia vai ser o município convidado e a região será a do Porto e Norte de Porto. Falta ainda anunciar o
destino estrangeiro convidado.
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Madeira quer aumentar salários nos turismo e comércio
Presidente do Governo da Madeira vincou que "a retoma da economia deve ser sentida
por todos".

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, indicou esta quinta-feira que executivo, de
coligação PSD/CDS-PP, se prepara para iniciar diligências, em sede de concertação social, para atualizar
salários na região autónoma.

O governante especificou que o aumento dos salários vai ocorrer, sobretudo, nos setores do turismo e
do comércio, vincando que "a retoma da economia deve ser sentida por todos".

Miguel Albuquerque falava no parlamento regional, no primeiro debate da III sessão legislativa com a
presença do executivo, subordinado ao tema "a pandemia e o início da recuperação económica",
proposto pela maioria PSD/CDS-PP, com a aprovação dos restantes partidos -- PS, JPP e PCP.
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Half-term holidays: 7 famiy-friendly European breaks that won't
break the bank
Many UK families are ditching a drizzly British October for warmer climes this week.

Many UK families are ditching a drizzly British October for warmer climes this week.

School half-term starts on Friday 22nd October and runs until 1st November, so there’s plenty of time
for an autumn break.

And since Britain's red travel list shrunk to just seven countries and territories earlier this month,
holiday options have expanded considerably.

For those looking to book a last minute break, a new survey has revealed the European locations which
offer best value for money.

The promisingly named Sunny Beach in Bulgaria tops the list from the Post Office
Travel Money’s 2021 report.

The promisingly named Sunny Beach in Bulgaria tops the list from the Post Office Travel Money’s 2021
report. But there’s good news for holidaymakers everywhere , as prices in the world’s most popular
resorts and cities have dropped for the fourth year running.

The Post Office has added up the common costs involved for tourists abroad - including dinner for two
with wine, a number of soft and alcoholic drinks, sunscreen and insect repellent.

Turkey is also top of the pile, followed by Portugal’s ever-popular Algarve, while Bali was found to be the
best-value long-haul destination. By a different metric, Spain is the half-term destination with the highest
airline seat capacity.

Here are seven of the most cheap and cheerful European breaks to satisfy your autumn wanderlust.
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Sunny Beach, Bulgaria

Sunny Beach resort on the Black Sea coast of Bulgaria.st-design/Getty

If it’s an excellent resort you’re after, Bulgaria will give you the best beach for your buck.

Located on the Balkan’s Black Sea coast, the holiday resort of Sunny Beach is known for its water
sports, nightlife, and long golden sands.

The total cost of eight key tourist items - including dinner, drinks and other essentials - is only £27.71.

Marmaris, Turkey

The azure waters of Turunc Bay in Marmaris, Turkey.nejdetduzen/Getty Images

The large resort of Marmaris is a celebrated spot for sun-seekers. And with Turkey dropping the
requirement for fully-vaccinated travellers to present a negative COVID-19 test on arrival, getting there
just got easier.

The port city has plenty of bathing spots and a host of restaurants to choose from. They won’t set you
back too much either, with the average cost of a meal for two plus wine costing £24.91 according to the
Post Office’s calculations.

Algarve, Portugal

The extraordinary natural sea cave of Benagil, in the Algarve.ELOI OMELLA/Getty Images

The Algarve, Portugal’s southernmost region, needs little introduction. Nearly 4 million tourists a year
flock here, exploring the area’s stunning cliffs, sea caves, and pretty coastal villages.

With the Atlantic on two sides and wild waves guaranteed, it’s a particular draw for surfers. And
birdwatchers have their pick of lagoons to watch the area’s amazing avifauna, at the protected Parque
Natural da Ria Formosa.

But any holidaymaker would be wise to consider the Algarve, as the combined
holiday items cost only £44.13.

But any holidaymaker would be wise to consider the Algarve, as the combined holiday items cost only
£44.13.
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Prague, Czech Republic

The old town square in Prague.Eloi_Omella/Getty Images

Landlocked Prague won’t be your first choice if you’re prioritising sun and sea, but the capital certainly
offers plenty of colour in its old town, and a fascinating history. And at fourth place on the holiday costs
barometer, wandering its fine streets won’t set you back too much.

Costa del Sol, Spain

The picturesque beach village of Mijas, Costa del Sol in Andalusia.Alex Tihonov/Getty

It was Boris Johnson’s destination of choice last week. The Prime Minister’s visit to Marbella has been
described as “the best confidence vote we could have” by the president of Costa del Sol tourism
Francsico Salado.

Plenty more Brits will be flying to Spain’s southern coastline, to bask in the warmer weather and
turquoise waters of the Mediterranean Sea.

Funchal, Madeira

Night lights of Funchal, on the volcanic island of Madeira.Juergen Sack/Getty

Funchal is the capital city of the beautiful Madeira archipelago, an autonomous
region of Portugal which is actually closer to the Moroccan coast.

Funchal is the capital city of the beautiful Madeira archipelago, an autonomous region of Portugal which is
actually closer to the Moroccan coast. Balmy weather is pretty much guaranteed by the island’s
subtropical climate, so it’s not hard to see why tourists are travelling to the outer edge of Europe this
October.

Once you get there, there’s plenty to do in the populous city of Funchal - from climbing the hills to
inspecting the famous Madeira wine cellars.

Paphos, Cyprus
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People enjoy the sea at Aphrodite's Rock, the spot where according to ancient Greek mythology the
goddess Aphrodite was born.Petros Karadjias/AP

Paphos is a great destination for families this half term, offering gorgeous beaches and bays for
swimming together. And it’s not just another sea and sand destination; the area has been inhabited since
the Neolithic period so there’s tonnes of local history to soak up too.

Legend has it that the goddess of beauty Aphrodite was born here, and the whole of Paphos is a UNESCO
world heritage site.

(Link)
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BLiP EXPO 2021: bringing over 100 businesses to you from
October 25-31
T he 21st annual Better Living in Portugal Exhibition (BLiP EXPO), organised by afpop to
bring over 100 key businesses into the homes of residents and property owners, is about
to go live online.
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Golfe no Algarve com "níveis muito altos" de procura após ano e
meio de quebra - Mundo Português
A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há perspetivas de que possa
prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro – coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.
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A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.
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Golfe no Algarve recupera e já está em “níveis muito altos” de
procura
Presidente do T urismo do Algarve disse à Lusa que, na região, a procura de golfe deverá
aumentar até novembro e que se espera uma nova subida em fevereiro e março

28/52



O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, revelou esta quinta-feira, 21 de outubro, que o
golfe na região está em “níveis muito altos” de procura, existindo a expetativa de que este aumento de
procura se mantenha também em fevereiro e março.

De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do Turismo
do Algarve à Lusa, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual”, mas destacou que, “a partir de
setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois fenómenos” que
classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo o responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram adiadas
e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’, muito próxima
do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa retoma do mercado
britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [International Golf Travel Market], no País de Gales, que
é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o ‘feedback” dos 40
campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente cheios até final de
novembro e ainda com alguma procura para dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Opinião idêntica tem também Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve, que disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às
circunstâncias, estão a ser bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem
turistas e praticamente sem atividade”.

De acordo com o responsável, a procura pelo golfe no Algarve “apresenta já uma recuperação
interessante, sendo que o expectável levantamento das restrições nos países de origem dos turistas
deverá também “traduzir-se num aumento gradual da procura para esse segmento de mercado”.

29/52



O presidente da AHETA realça, no entanto, que a procura não está ainda ao nível “daquilo que era
habitual antes da pandemia”.

Link Notícia
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A maior feira mundial de golfe para profissionais, atraiu mais de
trinta empresas portuguesas
A maior feira mundial de golfe para profissionais, atraiu mais de trinta empresas
portuguesas

A maior feira mundial de golfe para profissionais, atraiu mais de trinta empresas portuguesas
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Golfe no Algarve com "níveis muito altos" de procura após ano e
meio de quebra
“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o
presidente do T urismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado
pode até “ter procura a partir de fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de
restrições às viagens no Reino Unido devido à pandemia

A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há perspetivas de que possa
prosseguir entre fevereiro e março, disse esta quinta-feira à Lusa o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.
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“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.
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Golfe no Algarve com “níveis muito altos” de procura após ano e
meio de quebra
A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há perspetivas de que possa
prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro – coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.

Lusa

Notícia
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Golfe com "níveis muito altos" de procura após ano e meio de
quebra
A época alta de golfe no Algarve está com "níveis muito altos" de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

A época alta de golfe no Algarve está com "níveis muito altos" de procura e há perspetivas de que possa
prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.
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A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

"De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura", afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até "ter procura a partir de
fevereiro ou março" de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a "infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual" para a sua prática, mas destacou
que, "a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura", impulsionada por "dois
fenómenos" que classificou como "interessantes".

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por "sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados 'rebookings'", e por uma "procura de 'last minute' [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva", mas está "ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve".

"Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher 'in-loco' o
'feedback" dos 40 campos do Algarve, que é um 'feedback' muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro", afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, "as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até", apontam para um "mercado do golfe que está a retomar em força" e se
somam a um "comportamento muito positivo" do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as "perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas", com "uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade", no entanto, não está ainda ao nível "daquilo que era habitual antes da pandemia", notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região "apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai "traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado".
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Golfe no Algarve com "níveis muito altos" de procura após ano e
meio de quebra
“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o
presidente do T urismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado
pode até “ter procura a partir de fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de
restrições às viagens no Reino Unido devido à pandemia
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A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há perspetivas de
que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse esta quinta-feira à Lusa o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes.

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.
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De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.
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Covid-19: Golfe no Algarve com "níveis muito altos" de procura
após ano e meio de quebra
A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há perspetivas de que possa
prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.
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A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

 

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

 

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

 

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

 

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

 

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

 

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.

 

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.

 

Lusa

 

Notícia
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Covid-19: Golfe no Algarve com "níveis muito altos" de procura
após ano e meio de quebra
A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a
época baixa do turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade
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Campo de Golfe Sul na Quinta do Lago
 

A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há perspetivas de que possa
prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.
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De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.

Notícia
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Covid-19: Golfe no Algarve com “níveis muito altos” de procura
após ano e meio de quebra
A época alta de golfe no Algarve está com “níveis muito altos” de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
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A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro – coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings'”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
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das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.
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Covid-19: Golfe no Algarve com «níveis muito altos» de procura
após ano e meio de quebra
A época alta de golfe no Algarve está com «níveis muito altos» de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings’”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.
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Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.
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Golfe com "níveis muito altos" de procura após ano e meio de
quebra
A época alta de golfe no Algarve está com "níveis muito altos" de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro - coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

"De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura", afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até "ter procura a partir de
fevereiro ou março" de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a "infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual" para a sua prática, mas destacou
que, "a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura", impulsionada por "dois
fenómenos" que classificou como "interessantes".

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por "sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados 'rebookings'", e por uma "procura de 'last minute' [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva", mas está "ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve".

"Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
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no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher 'in-loco' o
'feedback" dos 40 campos do Algarve, que é um 'feedback' muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro", afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, "as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até", apontam para um "mercado do golfe que está a retomar em força" e se
somam a um "comportamento muito positivo" do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.

Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as "perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas", com "uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade", no entanto, não está ainda ao nível "daquilo que era habitual antes da pandemia", notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região "apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai "traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado".
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Covid-19: Golfe no Algarve com “níveis muito altos” de procura
após ano e meio de quebra
A época alta de golfe no Algarve está com "níveis muito altos" de procura e há
perspetivas de que possa prosseguir entre fevereiro e março, disse hoje à Lusa o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes

A temporada alta de golfe na região algarvia inicia-se em setembro – coincidindo com a época baixa do
turismo, o que ajuda a esbater a sazonalidade -, mas no último ano e meio houve grandes quebras na
procura devido às restrições para combater a pandemia de covid-19, situação que começa agora a
alterar-se.

“De setembro a novembro, estamos com níveis muito altos de procura”, afirmou o presidente do
Turismo do Algarve, frisando que a retoma neste segmento de mercado pode até “ter procura a partir de
fevereiro ou março” de 2022, após o levantamento de restrições às viagens no Reino Unido devido à
pandemia.

João Fernandes recordou que o golfe contou sempre com a “infeliz coincidência de as épocas de
confinamento coincidirem com os períodos de maior procura habitual” para a sua prática, mas destacou
que, “a partir de setembro do corrente ano, passou a angariar uma procura”, impulsionada por “dois
fenómenos” que classificou como “interessantes”.

A retoma da procura foi, segundo aquele responsável, influenciada por “sucessivas reservas que eram
adiadas e que se confirmaram, os chamados ‘rebookings'”, e por uma “procura de ‘last minute’ [último
minuto], muito próxima do local de execução da própria reserva”, mas está “ancorada também numa
retoma do mercado britânico e irlandês, que representam 73% das voltas de golfe no Algarve”.

“Estando inclusive a decorrer nestes dias a IGTM [sigla em inglês para International Golf Travel Market],
no País de Gales, que é a principal feira do mercado de golfe, tive oportunidade de recolher ‘in-loco’ o
‘feedback” dos 40 campos do Algarve, que é um ‘feedback’ muito positivo, com campos praticamente
cheios até final de novembro e ainda com alguma procura dezembro”, afirmou.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, “as expectativas, sobretudo a partir de março, e em
alguns casos em fevereiro até”, apontam para um “mercado do golfe que está a retomar em força” e se
somam a um “comportamento muito positivo” do principal mercado para este produto no Algarve, o
britânico e irlandês.
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Já Elidérico Viegas disse à Lusa que as “perspetivas no golfe, atendendo às circunstâncias, estão a ser
bastante boas”, com “uma recuperação após quase mais de ano e meio sem turistas e praticamente
sem atividade”, no entanto, não está ainda ao nível “daquilo que era habitual antes da pandemia”, notou.

De acordo com o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
a modalidade na região “apresenta já recuperação interessante, sendo que o expectável levantamento
das restrições nos países de origem dos turistas vai “traduzir-se num aumento gradual da procura para
esse segmento de mercado”.
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