Lisboa, Albufeira e Porto são os destinos de
eleição esta Páscoa
Lisboa, 9 de Abril – Lisboa, Albufeira, Porto, Funchal e Vilamoura são os locais mais
procurados, pelos estrangeiros, no nosso país, para o período de 17 a 22 de Abril. Já os
portugueses, que também colocam a capital portuguesa e Albufeira nas duas primeiras
posições, têm Londres, Paris e Madrid a fechar top-5 das suas pesquisas no trivago.
O preço médio escolhido pelos portugueses é de 105,05€ por noite, com espanhóis a
ficarem-se pelos 100,42€ e gregos pelos 102,15€. Britânicos (120,91€) e italianos (124,43€)
estão dispostos a pagar mais, pertencendo aos noruegueses a maior disponibilidade
financeira entre os países analisados: 143,88€ em média, por noite em quarto duplo.
O Algarve é claramente a região portuguesa mais popular entre os estrangeiros, sendo que 6
dos 10 destinos nacionais mais procurados se situam na costa sul do país: Albufeira,
Vilamoura, Portimão, Lagos, Carvoeiro e Faro. Para além de Lisboa, Porto e Funchal, Cascais
completa a lista. Já nas preferências dos portugueses, o Porto ocupa a sexta posição, com
Barcelona em sétimo, Amesterdão em oitavo, Funchal em nono e Nova Iorque na décima
posição. Em relação ao período equivalente de 2013, destaque para ascensão de Londres,
da sétima para a terceira posição, e para a queda da Covilhã, da sétima para 13ª posição,
prejudicada pela Páscoa mais tardia deste ano.
Entre os destinos favoritos dos portugueses, Albufeira (72,65€ por quarto duplo) e Porto
(66,54€) apresentam-se como os mais competitivos em termos de preço. Do lado dos mais
caros, destacam-se Amesterdão (199,99€) e Nova Iorque (272,51€). A capital portuguesa
regista uma média de 113,47€ para esta Páscoa e o Funchal apresenta custos médios de
119,44€ por quarto duplo, sendo Cascais o destino português mais caro durante as
festividades: 129,09€, em média.
Lisboa é oitava cidade mais procurada pelos espanhóis (terceira entre os destinos
estrangeiros, apenas atrás de Londres e Paris) e 19ª entre dinamarqueses e suecos. O Porto é
o 15º destino preferido dos espanhóis, enquanto que Albufeira é o 25ª tanto para espanhóis
como para britânicos. Lisboa perdeu uma posição nas preferências espanholas face a 2013,
mas o Porto ganhou quatro posições e Albufeira é novidade no top-25. Já o resto dos
destaques alcançados por destinos portugueses, nomeadamente a posição da capital
portuguesa entre dinamarqueses e suecos, é uma estreia em relação ao ano passado.
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Destinos mais procurados pelos portugueses
Lisboa
Albufeira
Londres
Paris
Madrid
Porto
Barcelona
Amesterdão
Funchal
Nova Iorque

Destinos mais procurados pelos estrangeiros em PT
Lisboa
Albufeira
Porto
Funchal
Vilamoura
Portimão
Cascais
Lagos
Carvoeiro
Faro

Acerca deste estudo: Esta análise baseia-se em todas as pesquisas efectuadas no trivago
entre 1 de Janeiro de 2014 e 23 de Março, com vista ao período de viagens compreendido
entre 17 e 22 de Abril. Para os destinos mais procurados pelos portugueses, as pesquisas
efectuadas até 3 de Abril também foram tidas em conta, com vista ao mesmo período de
viagens : 17 a 22 de Abril de 2014. Os preços médios referem-se sempre a quartos duplos.

Acerca do trivago: www.trivago.pt é um motor de busca de hotéis que agiliza o processo de
pesquisa e reserva, disponibilizando, em tempo real, os preços que mais de 150 sites de
reserva oferecem para mais de 700 000 hotéis. O trivago integra mais de 120 milhões de
opiniões sobre hotéis e 14 milhões de fotos. Fundado em 2005, opera em 44 plataformas
internacionais e é consultado por mais de 45 milhões de visitantes todos os meses.
Liberdade para publicar com referência a www.trivago.pt
Subscreva as press releases do trivago notificando: Ivo.Borges@trivago.com
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