
 

 

 

 

 

destino Guiné-Bissau com a euroAtlantic airways mostra-se a 

Operadores Turísticos portugueses 

A euroAtlantic airways (EAA) saudar a realização do 42º Congresso Nacional da APAVT anuncia 

a realização da 1ª Fam Trip de Operadores Turísticos Portugueses à Guiné-Bissau ente os 

próximos dias 6 e 11 de Janeiro de 2017 que visa objectivos de possibilitar aos agentes e 

jornalistas nacionais, contactos com autoridades do sector e trade guineense e visitas de 

familiarização aos principais pólos da oferta. O destino, arquipélago Bijagós, um paraíso cartão 

postal na África Ocidental, é pouco conhecido dos portugueses ao contrário de outros emissores 

como Estados Unidos, França, Bélgica ou Polónia. Nestas praias de excelência e de águas 

cristalinas a quatro horas de voo directo da Europa, habitam os últimos hipopótamos de água 

salgada do planeta. 

A euroAtlantic airways felicita a Direcção da APAVT pela presença da Guiné-Bissau no seu 42º 
Congresso Nacional que está ser comentada na opinião pública deste país da CPLP tendo o 
Executivo já manifestado publicamente, pretender estabelecer laços de cooperação com a 
APAVT visando a ampla abertura ao mercado exportador português. A Guiné-Bissau ao 
promover pontes para o melhor conhecimento da história comum, coloca as suas belezas 
naturais ao serviço do Turismo e investe no desenvolvimento das suas populações e na atracção 
de investimento para este sector da economia. 

A Guiné-Bissau detém um generoso parque hoteleiro, as principais unidades da capital Bissau, 
são geridas por estrangeiros, caso do Hotel Ledger Plaza Bissau (5*) da Laico Hotels, em fase de 
conclusão o Hotel Santi tem investimento espanhol. Uma surpresa para a Fam Trip dos 
operadores portugueses, quando inaugurado, constituirá uma das melhores ofertas de 
alojamento da sub-região. O Hotel Azalai 24 de Setembro (4*) é local histórico para gerações 
portuguesas, como a própria cidade. A  infra-estrutura que resulta da adaptação da antiga messe 
de oficias do Exercito Português, gerida pela Azalai Hôtels. Recentemente inaugurado o  Hotel 
Império (4*) localiza-se perto do centro financeiro. Ainda em fase obra está outro (4*) existindo 
outras opções clássicas de alojamento, como no Coimbra Hotel & Spa instalado numa antiga 
casa colonial.   

Ao largo da costa africana, numa das oitenta e oito (88) ilhas dos Bijagós, reserva da UNESCO da 
biosfera (1996), praias quase desertas com temperaturas apontadas, 28º 22º para Janeiro, 
Operadores e Jornalistas, na ilha de Rubane vão disfrutar o glamour do Hotel Lodge Ponta-
Anchaca (pequenos aviões operam transfers dos clientes de Bissau para a ilha de Bubaque), 
dispondo de todas as comodidades, culinária sofisticada, recebe personalidades da vida social e 
empresarial mundana. O exótico DaKosta Island Beach Camp é uma alternativa ecológica, 
museu ao ar livre de riquezas culturais e tradicionais. Os amantes mundiais da pesca desportiva 
garantem ao Bob Fishing Club ocupações esgotadas ao longo da época. Entre muitas outas 



ofertas contagiantes e opções de programas, propomos uma surpreendente visita aos mangais 
da ilha de Orango, ali habita a única colónia conhecida de hipopótamos marinhos (200) para os 
bijagós, estes animais são sagrados.   

 

Sobre a euroAtlantic Airways; 
A EAA foi fundada pelo actual Presidente/Chairman, Tomaz Metello, tendo o Grupo Pestana (top 100 
das empresas hoteleiras mundiais) participação accionista. A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos 
intercontinentais para o Brasil, Nordeste. A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 aeroportos 
em 164 países, num total dos 194 estados conhecidos (83%). A EAA já efectuou onze (11) Cruzeiros 
Aéreos à Volta do Mundo. A EAA (2013) fruto da excelência de serviço foi nomeada para os WTA – World 
Travel Awards na categoria "Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três 
companhias finalistas. A frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple Seven), seis 
Boeing 767-300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. A 
EAA é a maior accionista da STP AIRWAYS, detendo um valor superior a 40% do capital e a gestão da 
companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 

Aveiro 8 de Dezembro de 2016 (em avanço) 

http://www.euroatlantic.pt/

