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705€
535€

desde

desde

por pessoa em Duplo Standard

1 criança (2-11 anos partilhando quarto com 2 adultos)

Hotel

IMPÉRIO ****(APA)
Standard

Bissau
Sexta-feira

29 JANEIRO
Partida de Lisboa

LUGARES
LIMITADOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa – Bissau - Lisboa, (classe T) económica, voo Euroatlantic Airways, com direito a 2pc até 23kg de bagagem; Transporte aeroporto / hotel / aeroporto. Estada de 07 noites no hotel escolhido, quarto standard; Oferta do Seguro 
de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (Seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 35€/pessoa); Taxas de aeroporto e de segurança portuguesas + Sobretaxa de combustível (YQ) à saída de Lisboa (360€/pessoa), sujeitas a alterações legais. 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como bebidas; extras de carácter pessoal; taxas de conservação e preservação ambiental. VISTO OBRIGATÓRIO: Deverá ser obtido junto da embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa sendo 
necessário: formulário, 02 fotos a cores, cópia do cartão do cidadão, passaporte com validade minina de 06 meses, cópia da reserva de voos. Custo: 60€ normal (05 dias úteis) / 70€ urgente (no próprio dia), válido para 01 entrada e estadas até 45 dias no destino. 
Pode também ser obtido à chegada no país com um custo de 85€ por pessoa. Informação sujeita a alteração sem aviso prévio. VACINAS: Recomendamos a profiláxia da malária, uso de repelente contra mosquitos e vestuário que melhor o proteja. Sugerimos seguintes 
contactos para mais informações: Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas - Ciscos (218803009) ou Instituto de Higiene e Medicina Tropical (213627553). Porto - Centro de Vacinação Internacional do Porto (222002540). As taxas de aeroporto e combustível estão sujeitas 
à alterações legais que podem ocorrer até à data da partida; Preços publicados podem sofrer alteração devido às constantes mudanças efectuadas pelas companhias aéreas, quer nas classes utilizadas na construção destas promoções, quer nas taxas das mesmas 
ou devido a alterações cambiais. Valores das promoções a reconfirmar no momento da reserva; Não acumulável com outras ofertas; Substitui e anula todas as anteriores; Lugares limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea; Preços válidos para as 
condições descritas salvo erro tipográfico.

Guiné-Bissau

OFERTA ESPECIAL

Avião
(Lis - Bissau - Lis)

Hotel 7 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 360€ 
por pessoa

INFORMAÇÃO IMPORTANTE COVID 19 Uso de máscara a bordo da aeronave: - uso de máscaras cirúrgicas obrigatório a bordo da aeronave, outros tipos de máscaras não são aceites - sendo o tempo de vida das máscaras de 4 horas, o passageiro deverá ter 
um stock suficiente para toda a viagem Regime de entrada e estada: - Obrigatório teste COVID de 72h até à data do voo. Deverá ser feito antes do voo de ida e de volta (pax a partir dos 4 anos) - Realização, à chegada, de um rastreio de sinais e sintomas 
evocativos de COVID-19;• Preenchimento, também à chegada, de formulário com informações relativas ao estado de saúde e todos os detalhes de contato (endereço e números de telefone) na origem e no destino, assim como de parentes próximos; - Uso 
máscara de proteção durante todo o tempo de permanência no ponto de entrada, desinfeção das mãos com água e sabão ou gel alcoolizado antes de submeter os documentos às autoridades fronteiriças, e manter uma distância física de pelo menos um 
metro para outros passageiros e funcionários do aeroporto.


