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LOW COST - HÁ MAIS COMPANHIAS ALÉM DA EASYJET E DA
RYANAIR
18 companhias low cost

«As companhia aéreas britânica e irlandesa são as mais conhecidas no mercado dos bilhetes a
baixo custo. Mas há muitas outras opções a passar pelos aeroportos portugueses. A propósito da
nova rota a partir de Lisboa da Blue Air, uma low cost romena, a NiT foi à procura de outras
companhias aéreas que têm verdadeiras pechinchas para oferecer. Blue Air A companhia
aérea romena tem voos a partir de Lisboa para Bucareste. Para o fim de semana de 9 a a
11 de dezembro, a viagem de ida e volta fica por 114,9€. No próximo verão, a low cost vai
ligar Lisboa a Turim, em Itália. Eurowings A low cost alemã, que pertence à Lufthansa, tem
voos a partir de Faro, Lisboa e Porto. Faro tem 15 rotas, Lisboa 11 e o Porto uma. Em 2017
são esperadas novidades: o Aeroporto de Faro vai ter duas novas ligações, uma para
Hanôver (março) e outra para Berlim (abril). Segundo informações disponíveis no site, os
preços da viagem entre Lisboa e o Aeroporto de Berlim-Tegel começam nos 99,99€ (ida).
Atualmente, a companhia encontra-se num processo de fusão com a Germanwings. Norwegian A
low cost norueguesa tem 17 rotas a partir do Aeroporto de Lisboa para vários destinos na Europa,
mas também para os EUA - mais precisamente para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em
Nova Iorque. A partir do Aeroporto de Faro estão disponíveis 25 destinos (sobretudo europeus, mas
também para o Dubai e Israel). Em dezembro, a rota Lisboa-Nova Iorque tem bilhetes a partir de
210€ (ida). Air Canada Rouge No verão de 2017, a companhia aérea canadiana vai
aumentar, em julho e agosto, o número de voos e disponibilizar viagens diárias entre Lisboa
e Toronto. De 1 a 8 de julho, a viagem de ida e volta fica foi 899€. Transavia A companhia
aérea low cost holandesa tem voos a partir de Faro (desde 39€), Lisboa (32€), Porto (36€) e
Funchal (86€). No total são 25 rotas para França, Holanda e Alemanha. Vueling Airlines A low
cost espanhola tem voos a partir de Lisboa (para Barcelona, Ibiza, Amesterdão e Zurique); Porto
(Amesterdão, Barcelona e Zurique); Faro e Funchal (Barcelona). Segundo informações disponíveis
no site, a viagem de Lisboa para Barcelona tem preços desde 74,99€. Aer Lingus A companhia
irlandesa tem voos a partir de Lisboa (seis destinos, quatro nos EUA e dois na Irlanda) e de Faro
(sete rotas, três para os EUA e quatro para a Irlanda). A partir de março de 2017, Porto e Dublin
passam a estar ligados com três voos semanais. Lisboa-Dublin tem preços a partir de 87,99€ (ida). Fly
Niki A low cost austríaca tem voos para a Alemanha, Áustria e Suíça a partir de Lisboa e Porto. Já
desde o Aeroporto de Faro estão disponíveis rotas para 52 países. Air Berlin A companhia alemã
está presente em Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Funchal e tem dezenas de destinos à escolha. Os
preços é que não são lá muito apelativos - apesar de tecnicamente ainda ser uma low cost, ao
longo dos anos a empresa apostou num serviço mais premium. De 6 a 8 de janeiro,
Lisboa-Frankfurt fica por 1.057,15€ (ida e volta). Jet Airways A companhia indiana, representada
em Portugal pela ATR, tem voos a partir de Lisboa, Faro e Porto para a Índia e Canadá. Wizz Air
A low cost com sede em Budapeste, na Hungria, tem voos a partir de Faro (Budapeste), Porto
(Varsóvia e Budapeste) e Lisboa (Budapeste, Bucareste, Varsóvia e Katowice). De 1 a 4 de
dezembro, Lisboa-Budapeste fica por 187,18€. TUIfly Mais uma low cost alemã a operar em
Portugal. A TUIfly tem voos a partir de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Funchal para
dezenas de destinos na Europa e continente africano. A 30 de dezembro, Lisboa-Viena custa
269,98€ (ida). Monarch Airlines A companhia britânica tem voos para o Reino Unido desde
Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Em dezembro, a viagem Lisboa-Londres pode custar apenas
32€ (ida). Jet2.com A Jet2.com também é uma low cost britânica mas, neste caso, só é possível
encontrar voos a partir de Faro. Por agora. A companhia anunciou novas rotas para abril de
2017, nomeadamente Funchal e Londres e Madeira de e para Manchester e Newcastle.
Faro-Londres tem preços a partir de 32€ (ida). Flybe A companhia aérea regional inglesa
que este ano ganhou um prémio tem voos a partir de Faro para Guernsey, Jersey, Exeter,
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Cardiff, Southampton e Finningley. Faro-Cardiff tem voos a partir de 35,47€ (ida) em
dezembro. Centralwings A companhia polaca tem voos sazonais a partir de Lisboa e Faro.
Para já ainda não são conhecidas as rotas para 2017. Thomas Cook Airlines Porto Santo, Funchal,
Faro, Lisboa, Porto. É só escolher. A companhia aérea britânica tem voos para dezenas de destinos
em todo o mundo, no entanto tenha em atenção que há rotas sazonais. Lisboa-Washington, por
exemplo, tem preços a partir de 469,99€ em maio de 2017. Condor A low cost alemã tem voos a partir
de Faro e Funchal para vários destinos na Europa. A 3 de dezembro, Funchal-Bruxelas fica por 79,99€
(ida).»
Marta Gonçalves Miranda , artigo publicado na página de internet "Nit"
(28 Novembro 2016)
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