
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways transportadora oficial do Carnaval de Bissau’2017 

espectacular tarifa de 306.30 euros ida | volta tudo incluído para dias contagiantes de folia 

O Ministério do Turismo e Artesanato e o Ministério dos Transportes e Comunicações 
da Guiné-Bissau anunciaram na última sexta-feira (17) em Bissau, ter sido a euroAtlantic 
airways (EAA) do empresário Tomaz Metello e Grupo Pestana a escolha do Governo da 
Guiné-Bissau, como a Transportadora Oficial do Carnaval de Bisssu’2017, o maior 
festival de rua da Africa Ocidental, que contagia o país e populações dos países limítrofes 
e onde nunca se registaram incidentes, apesar das multidões que saem para as ruas da 
capital guineense.  

 
Numa concorrida cerimónia realizada no Ministério do Turismo e Artesanato da Guiné-
Bissau, estiveram presentes, o titular da pasta, Fernando Vaz, o Ministro dos 
Transportes e Comunicações, Fidélis Forbs e o Director de Relações Exteriores da EAA, 
Caetano Pestana, em representação da companhia portuguesa, que entrou no terceiro 
ano de operação neste destino africano a quatro horas de Lisboa.     

 
A euroAtlantic airways respondeu ao desafio do Governo guineense no sentido de abrir 
uma promoção exclusiva para os voos do período do Carnaval, que acompanhasse uma 
decisão governamental, emanada do Ministério dos Transportes e Comunicações, que 
isenta os voos da Operação Carnaval (partidas 22 e 24 de Fevereiro, regresso 01 e 03 de 
Março) de algumas taxas aeroportuárias. A campanha está disponível na loja da 
companhia na Av. João XXI, 11D em Lisboa, através do site Flyeuroatlantic.pt ou nas 
agências de viagens.   
 
A euroAtlantic airways com Transportadora Oficial do Carnaval de Bissau’2017 anexou 
à tentadora tarifa de 306.30€ ida | volta, como meio promocional de divulgação da 
cidade de Bissau a oportunidade dos passageiros em C class (Classe Executiva) poderem 
viajar com uns generosos 80Kg de bagagem. Uma mala de cabine até 8Kg e até um 
máximo de três volumes de porão, peso máximo 32Kgs por unidade. Aos passageiros 
em Y class (Classe Económica) 60Kg de franquia. Além do transporte de uma bagagem 
de mão até 8Kg, poderão despachar sem nenhum custo adicional, até um máximo de 
três volumes, não podendo exceder os 32Kg o peso máximo de cada volume 
acompanhado. 
 



 
 

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 

Lisboa, 31 de Janeiro de 2017 

http://www.euroatlantic.pt/

