
 
 
 
 
> euroAtlantic airways de Tomaz Metello faz cruzeiro aéreo transcontinental 
 
Lisboa, 01 de Fevereiro de 2012 
  
 
A euroAtlantic airways (EAA), iniciou em Paris mais um fantástico “Cruzeiro Aéreo” 
que termina a 12 de Fevereiro de 2012, em homenagem aos heróis da Aviação Postal 
francesa, usando um Boeing B757-300ER, numa versão de cabine, com 52 poltronas 
em classe executiva. Os privilegiados passageiros que estão a seguir a Estrela do Sul 
usufruem a bordo: serviço personalizado, menus gourmet, carta de vinhos e 
champanhes, seleccionados. O roteiro depois das escalas no Dubai e Kilimandjaro, 
contempla um safari na cratera do Ngorongoro, seguindo-se as etapas, Cataratas de 
Victoria no rio Zambeze, Cidade do Cabo, Buenos Aires, Panamá e Antígua. O 
programa privilegia alojamento em hotéis emblemáticas: Ritz Carlton Dubai, Tai Cape 
Town, Cidade do Cabo, Hotel Emperador Buenos Aires, Panama Gamboa Rainforest 
Resort ou Camino Real em Antígua, algumas das unidades mais desejadas do Mundo. 
O programa com valores a partir de 14.000 euros esgotou no mercado. 
  
 
 
 
 
Turistas milionários degustam vinhos portugueses 
  
O fundador e Presidente/CEO da EAA, Tomaz Metello, referindo-se a especificidade 
destes contratos de serviços, onde a sua empresa detém know-how e prestígio, na 
garantia de programas de sonho tornados realidade, afirmou, desde 2001 que 
operamos estes cruzeiros com sucesso, anteriormente realizados nos Concorde, na 
cota de 98% da produção da EAA contratualizada no estrangeiro. A facilidade de 
adaptação da nossa missão à do cliente, o profissionalismo dos nossos Comerciais, 
Pilotos, Engenharia e Manutenção, a simpatia dos nossos tripulantes, garantem este 
bom desempenho e sucesso, traduzidos em benefícios para o país, referindo Tomaz 
Metello a seguir, a EAA sempre promoveu a divulgação dos produtos portugueses no 
estrangeiro, por isso decidimos fazer seguir de Lisboa a maioria dos vinhos e bebidas 
com álcool de marcas nacionais, pelos relatórios, estão a ser bastante apreciados. A 
EAA é uma montra do país em mais de 534 aeroportos no mundo, disse a concluir. 
Uma soirée de Gala em Antígua e um jantar servido a bordo encerram o 
programa.                
  
 
 
 



Sobre a euroAtlantic airways; fundada em Agosto de 1993 é detida maioritariamente 
por Tomaz Metello. A companhia é membro da IATA e certificada pela IOSA, detém 
uma frota de origem americana, um Boeing B777-200ER (Triple Seven), três Boeing 
767-300ER, um Boeing 737-800, em “fase-in”, um Loocheed Tristar L1011-500 e um 
B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter). A EAA detém ainda a maioria do capital 
accionista e a gestão da STP AIRWAYS, a companhia aérea de bandeira de São Tomé e 
Príncipe.  
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