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Avião
(Lis - Bissau - Lis)

Hotel 9 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 315€ 
por pessoa

1641€
desde

por pessoa

Quarta-feira
PARTIDA DE LISBOA
29 DEZEMBRO

LUGARES
LIMITADOS

Bissau
INCLUÍ

JANTAR
DE

RÉVEILLON
9
NOITES

Bijagós
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PÁG: 2/2

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa – Bissau - Lisboa, (classe T) económica, voo Euroatlantic Airways, com direito a 2pc até 23kg de bagagem; Transporte aeroporto de Bissau 
/ Bijagós / aeroporto de Bissau - lancha (1h30min). Estada de 9 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 (315€/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; TAXAS LOCAIS: 
taxa de turismo 2€/pessoa/noite, taxa de pesca 30€/pessoa, serviço de lavandaria 15€/pessoa/semana, pagas diretamente pelos clientes no hotel; TAXA DE TURISMO: 17€ / pessoa 
/ noite, pago diretamente pelos clientes no hotel; 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 mínima 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 profilaxia da malária, uso de repelente contra mosquitos e vestuário que melhor o proteja. Sugerimos seguintes contactos para mais informações: Lis-
boa - Faculdade de Ciências Médicas - Ciscos (218803009) ou Instituto de Higiene e Medicina Tropical (213627553). Porto - Centro de Vacinação Internacional do Porto (222002540).

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Aves  
Desova Tartaruga Verde (Parque Poilão)

Hipópotamos (Ilha de Orango)

Bom Médio Probabilidade Baixa Probabilidade Nula

Clima tropical humido, com fortes chuvas de Junho a Novembro. A estação seca vai de Dezembro a Maio.

A classificação hoteleira é sempre atribuída  pelo país de destino, sendo que, poderão não corresponder aos padrões de outros destinos turisticos. Algumas unidades hoteleiras foram concebidas de forma 
despretensiosa, por forma a priveligiar o contacto direto com a natureza e cultura local, tenha a certeza de que escolheu a opção indicada para as suas expectativas.

Preços por pessoa Lisboa - Quarta-feira - 29 Dezembro

Hotel Ecolodge Ponta Anchaca * * * * Bijagós

APA Duplo Single Triplo Criança
02-05 anos

Criança
06-11 anos Supl. MP Supl. PC Supl.

Soft Drinks*
Supl.

All Drinks*

Standard 29 Dezembro 1.641 € 1.753 € 1.519 € 756 € 939 € 13 €(1) 63 € (1) 38 € (1) 19 € (1)

* Durante as refeições (1) valores por pessoa/noite

Quarta-feira
PARTIDA DE LISBOA
29 DEZEMBRO

INCLUÍ
JANTAR

DE
RÉVEILLON

CONDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO E PAGAMENTO: A reserva obriga a sinalização de 30% - 72h após o envio da confirmação, restantes 70% até ao dia 06 Dez.
Pagamentos não reembolsáveis em caso de cancelamento.

9
NOITES

PROCEDIMENTOS COVID-19 (ULTIMA ATUALIZAÇÃO – 25/11/2021)
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 igual ou inferior a 72h antes do voo de ida (pax a partir dos 5 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;
- Recomenda-se aos viajantes que se ausentem de Portugal o registo das suas viagens através da aplicação “Registo Viajante”, sendo este voluntário e gratuito, facilitando a ação das 
autoridades portuguesas perante a ocorrência de eventuais situações de emergência com cidadãos nacionais no estrangeiro.
- O registo na aplicação “Registo Viajante” permite receber informações sobre as condições de segurança, ter acesso aos contactos das representações diplomáticas e consulares de 
Portugal e tem ligação direta ao Gabinete de Emergência Consular.
- Para o voo de regresso, são aceites testes PCR igual ou inferior a 72h antes do voo, bem como o preenchimento do formulário da DGS:
https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

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.

Nota: recomendamos a recolha de informação atualizada sobre as medidas aplicadas em cada destino antes do início da viagem já que as mesmas estão em contante atualização. To-
das as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e devem ser reconfirmadas atempadamente pelos clientes. A Sonhando não se responsabiliza por eventuais alterações.


