
 

 

 

 

 

 
O melhor carnaval do continente africano é na Guiné-Bissau e voa com a 

euroAtlantic 

  
A euroAtlantic airways (EAA), companhia europeia escolha do consumidor guineense, 
volta a lançar uma campanha de preços low cost desde €345,00 válida para a semana 
de 21 a 28 de Fevereiro 2020. A oferta visa apoiar o desenvolvimento do Turismo da 
Guiné-Bissau e divulgar o mais marcante evento no calendário cultural do pais.  O 
Carnaval de Bissau é o maior festival de rua da África Ocidental, uma experiência que 
leva a diáspora guineense a regressar a casa para uns dias para viver uma festa que 
contagia as populações dos países limítrofes. 
  

 
  
A euroAtlantic airways mantem uma forte relação de proximidade e afetividade com as 
populações guineenses. Num período difícil para a Guiné-Bissau em termos de ligações 
ao exterior, a EAA repôs a oferta de voos diretos da Guiné-Bissau para Portugal. 
Atualmente, passados seis (6) anos, percorre com a Secretaria de Estado do Turismo e 
empresários do setor, os caminhos que por via da chegadas de turistas, proporcionam 
receitas e captação de divisas, desenvolvimento económico, bem estar das populações, 
apoiando a divulgação da história, cultura, gastronomia, divulgação das suas raízes 
tradicionais e do artesanato guineense. 
  
A euroAtlantic airways, conjuntamente com o Turismo da Guiné-Bissau e agentes do 
setor, promoveu a Primeira Fam Trip de Operadores Turísticos Portugueses à Guiné-
Bissau e Bijagós e tem em preparação uma nova viagem de familiarização dos Agentes 
de Viagem portugueses. A maior surpresa para os profissionais e jornalistas 
especializados portugueses nesta visita, foi a segurança encontrada ao contrário das 
informações vinculadas por alguma comunicação social. O Carnaval de Bissau assume-
se como uma excelente ocasião para visitar o país, não havendo registos de incidentes, 
apesar das multidões que saem para as ruas da capital guineense. A cidade dispõe de 
um excelente parque hoteleiro, como nas ilhas dos Bijagós, perto de alguns divulgados 
resorts, tem lugar o tradicional Carnaval de Bubaque com um cartaz enraizado nas mais 
profundas raízes tradicionais. 
  



Mais informações pelo telefone 707 102 535 ou em www.euroatlantic.pt 
  

Para outras informações; 
  
Caetano Pestana 
Diretor de Relações Exteriores 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 

  
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2020 
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