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Ambitur 20 anos

A não perder

Nova base da easyJet com impacto directo 
de 594 milhões de euros no turismo

17:39h - 19/04/2012

A easyJet inaugurou hoje a sua 23ª base operacional em Lisboa, onde conta com 
um total de 41 rotas e 80 funcionários directos. Na ocasião, o ministro da 
Economia salientou a importância da nova base, ao afirmar que esta irá 
“aproximar ainda mais Portugal da Europa e consolidar a posição como destino 
de lazer e mesmo de negócios”. Álvaro Santos Pereira realçou que “o turismo 
português terá um impacto directo positivo de 594 milhões de euros estimado, 
para as seguintes rotas, incluindo estadias e gastos dos turistas”.

Promoção: Seichelles desde 1589 euros 09:39h - 20/04/2012

A proposta da Solférias conta com partidas diárias de Lisboa e Porto.

easyJet analisará opções de novos terminais 17:42h - 19/04/2012

Porto Bay Hotels in Madeira celebrate Nature with floral carpets 15:11h - 19/04/2012

Brazil is the most welcoming country for foreigners 15:05h - 19/04/2012

MSC Lírica marca presença nas Caraíbas 12:13h - 19/04/2012

O navio da MSC Cruzeiros vai contar com vários itinerários no destino no Inverno 
2012-2013.

Greve dos trabalhadores da NAV pode prolongar-se 12:02h - 19/04/2012

O coordenador da comissão de trabalhadores da NAV admite que o plano inicial de quatro dias de 
greve anunciados pode vir a ser revisto e agravado.

Pine Cliffs Resort apresenta novo produto 
imobiliário

11:50h - 19/04/2012

O Pine Cliffs Premier Club permite a aquisição de um imóvel em regime de 
propriedade partilhada.

D-Viagem muda para Vibo Viagens 11:11h - 19/04/2012

A agência de viagens do grupo Orizonia muda assim de imagem no mesmo dia 
em que as Viajes Iberia, em Espanha, mudam também para Vibo Viagens.

Promoção: Fly & Drive na Croácia desde 931 euros 10:59h - 19/04/2012

Esta proposta da Soltrópico é válida para partidas até 30 de Junho.

Volta Int.:“Luíz Mór: WTTC é o principal 
evento do turismo mundial”

10:52h - 19/04/2012

A TAP está sempre presente nas edições da Conferência Global de Viagens e 
Turismo, e dessa vez não seria diferente. O vice-presidente da companhia, Luiz 
Mór, passou no estande do M&E e explicou a ligação da empresa com o WTTC. 
“Esse é o principal evento do turismo mundial”, definiu Luíz Mór. (Mercado & 
Eventos)

(Opinião) Os novos desafios das DMO’s... 11:53h - 26/03/2012

Por Olivier Soares (consultor) " É ingrato o papel das DMO (Destination 
Management Organization) neste mundo do turismo!"
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Volta 
Nac.:“Governo 
quer evitar 
construção novo 
aeroporto 
“sobretudo na 
próxima década”

17/04/2012 09:36:00

REGISTO NA 
NEWSLETTER

  

1 de 2Página Ambitur - Informação de Turismoe

20-04-2012http://www.ambitur.pt/site/



 

  

  

 

<Edição impressa> <Quem Somos?> <Política de privacidade>  
<Requisitos mínimos> <Email para a Redacção> <Links Úteis>  

<Ficha Técnica> <Contactos>  
Copyright 2005 - ATM        Powered by - Linkare.com

 

 

 

2 de 2Página Ambitur - Informação de Turismoe

20-04-2012http://www.ambitur.pt/site/


