
 

 

COMUNICADO 

Como é do conhecimento geral, o surto do novo Coronavírus (COVID-19), têm vindo a afetar 
todos os setores de atividade, com particular impacto no setor do Turismo Mundial e Nacional, 
não sendo exceção, o impacto provocado na atividade do Grande Hotel de Luso.  

Até ao momento, o turismo nacional tem apresentado níveis de serviço e qualidade, cujo 
reconhecimento tem sido afirmado constantemente, apresentando, a atual situação, um 
enorme desafio para o futuro do setor, em geral, bem como para o Grande Hotel de Luso, em 
particular. 

A acolhedora hospitalidade, bem como o constante cuidado que os trabalhadores do Grande 
Hotel de Luso dedicam aos clientes que nos escolhem, esteve, e estará, sempre no cerne dos 
nossos valores, que perdurarão e que nos motivam, para enfrentar os desafios futuros.  

Para todos os que já foram afetados, por esta complexa situação, os profissionais do Grande 
Hotel de Luso desejam um rápido restabelecimento, esperando que toda a população 
portuguesa cumpra as recomendações das autoridades nacionais, e dessa forma seja 
minimizado o impacto da pandemia. 

Assim, e tendo em consideração as orientação da Direção Geral de Saúde, enquanto estratégia 
de prevenção epidémica do COVID-19, e procurando assegurar a saúde pública, a segurança e o 
bem-estar dos clientes, trabalhadores, e respetivas famílias, o Conselho de Administração do 
Grande Hotel de Luso, informa que a partir das 00:00 de hoje, 20 de março de 2020, encerrou, 
previsivelmente por 30 dias, a atividade da empresa esperando que, a presente situação seja 
temporária, e que, uma vez ultrapassada, possamos voltar com o mesmo vigor e redobrada 
confiança. 

Os membros do Conselho de Administração agradecem, de forma reconhecida, todo o 
empenho e dedicação que os trabalhadores têm evidenciado neste difícil período, atitude essa 
que permite encarar o futuro de forma confiante, procurando proporcionar melhores 
condições a todos os que vierem a escolher o Grande Hotel de Luso, no futuro próximo. 

Agradecemos a vossa compreensão. 
 
O Conselho de Administração 
 
 
Para qualquer assunto, poderá contactar-nos através de: 
Email: administracao@hoteluso.com 


