
 

 

 

 

 

voos da euroAtlantic airways para Bissau e S. Tomé passageiros com 

80Kg de bagagem grátis 

a companhia agradece e retribui a preferência pela marca 

A euroAtlantic airways (EAA) a companhia do empresário Tomaz Metello e do Grupo 

Pestana no último dia 20 de Janeiro reactivou a “Campanha de Natal” que se estende 

até ao próximo dia 31 de Março de 2017 (inclusive para voos realizados na data). A EAA 

ao oferecer esta oportunidade, visa em particular, retribuir ás populações da Guiné-

Bissau e São Tomé e Príncipe, como à generalidade dos passageiros a preferência pela 

marca de companhia, aumentando, sem custos para os passageiros o peso da bagagem 

permitida em ambas as rotas. 

 

Em voos da euroAtlantic airways com destino a Bissau (OXB) e São Tomé (TMS) como 

nos voos da companhia são-tomense STP AIRWAYS com a qual a EAA compartilha a rota 

de São Tomé, que aderiu a esta campanha da companhia portuguesa. Os passageiros da 

C class (Classe Executiva) passam a poder viajar com uns generosos 80Kg de bagagem. 

Uma mala de mão até 8Kg  e até um máximo de três volumes, peso máximo 32Kgs por 

unidade despachada. 

 

Os passageiros da euroAtlantic airways e da STP AIRWAYS que viajam em Y class (Classe 

Económica) nas rotas em code share, beneficiam de 60Kg de franquia. Além de uma 

bagagem de mão até 8Kg, poderão despachar sem nenhum custo, até um máximo de 

três volumes, não podendo exceder 32Kg o peso máximo de um volume de porão. 

A euroAtlantic airways e a STP AIRWAYS com esta campanha permite a um casal viajar 
em ambos os sentidos, transportando 160 ou 120 Kg de bagagem, incentiva as compras 
e o comércio nos três países, numa época em que Portugal é abrangido pela tradicional 
época de Saldos, aportando benefícios às bolsas das famílias.   
 

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, 30 de Janeiro de 2017 

http://www.euroatlantic.pt/

