
TROIARESORT BATE RECORDES  

O ano de 2014 poderá ter sido um dos melhores anos do Troiaresort. Desde as vendas de 

imóveis à hotelaria, a afirmação de Troia como destino turístico tem acentuado a procura 

nacional e internacional. Prova disso são os resultados apresentados. 

No fim do ano transato, o Troiaresort, que inclui o complexo de aparthotéis Aqualuz, 

apartamentos turísticos, marina, casino e centro de eventos, terminou com mais de 50 

escrituras realizadas, um aumento de cerca de 40% face a 2013. Segundo dados recentemente 

divulgados, logo no primeiro trimestre a venda de imóveis no resort ultrapassou as 300 

unidades vendidas desde o início do projeto, onde se destacam os apartamentos turísticos do 

Troiaresidence, que já têm mais de 80% das suas unidades comercializadas. 

Também na hotelaria e nos apartamentos turísticos os resultados apresentam um crescimento 

na ocupação das unidades geridas pela Sonae Turismo, em Troia. “Em outubro, ultrapassámos 

a barreira dos 160 mil clientes, uma meta prevista para 2015, duplicando o número de clientes 

em apenas 5 anos”, assegura João Madeira, diretor-geral do Troiaresort. 

Para 2015, o Troiaresort prevê continuar a sua evolução e atingir os 170 mil clientes. “Para 

que este objetivo se concretize vamos continuar a apostar, como até aqui, na promoção e 

divulgação do destino em mercados prioritários, na dinamização da agenda de eventos On 

Troia e na promoção de produtos alternativos ao sol e mar, como o golfe”, adianta o diretor-

geral. 

Principais clientes são estrangeiros 

Até 30 de setembro de 2014, o número de dormidas aumentou cerca de 20%. Mas foi o 

mercado internacional que aumentou mais. 

Atualmente, a percentagem de clientes estrangeiros que visitam o Troiaresort chega aos 35%, 

o que representa um acréscimo de cerca de 10pp, face a 2013. Segundo João Madeira, este 

peso de clientes estrangeiros “é um marco importante para Troia uma vez que, pela primeira 

vez, passámos a ser contribuintes líquidos para o crescimento do número de clientes 

estrangeiros na região do Alentejo, onde o Troiaresort se insere”. 

França é o principal cliente estrangeiro, representando 50% do total de clientes deste 

complexo turístico. Outros mercados que também têm contribuído para o acréscimo de 

clientes internacionais são os mercados escandinavo e espanhol, o primeiro atraído pelo golfe 

e o segundo devido à sua proximidade a Portugal. 

 

 


