
Venha Connosco!
• Quarentena: Não (quarentena apenas exigida, desde 06 de fevereiro 2021, a estrangeiros, sem pacote 

turístico/qualquer reserva de alojamento).

• Declaração médica necessária: Clientes têm de preencher declaração médica em formulário que será 
entregue pela companhia aérea, na ida. Para regresso a Portugal, necessita de preencher declaração 
que pode obter em  https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

• Teste COVID para ir: Sim. Até 72h antes do voo (valor pago pelo cliente). À chegada ao aeroporto de 
Havana, os clientes vão ter de fazer novamente teste RT-PCR (o cliente não tem qualquer custo com 
este teste). Serão depois,  encaminhados para o Hotel onde ficam a aguardar (cerca de 24 horas – pode 
demorar mais tempo) pelo resultado do teste. Durante esse período, têm de permanecer no quarto do 
hotel.

• Teste COVID para voltar: Sim*. Teste PCR até 72h antes do voo, para entrar em Portugal. Crianças até 
11 anos (inclusive), não necessitam de realizar teste para entrar em Portugal, mas podem ter outro 
escalão etário no país visitado ou nas escalas do voo. 

• *Nota importante: Caso o cliente tenha certificado digital Europeu Covid (por ter completado vacinação 
ou ter estado infetado) e faça voos com escala via comunidade europeia, não necessita fazer qualquer 
teste PCR/Antigénio.

• Locais e preços para realizar teste: O teste RT-PCR no regresso, deve ser solicitado ao médico do hotel 
(exceto alojamentos em Havana). Tem um custo de 30-60  USD/pessoa e é pago localmente. 

• Clientes que fiquem em Havana , terão de se dirigir a uma das três clínicas abaixo, para efetuar teste 
RT-PCR para o regresso . Tem um custo de aproximadamente 30 USD por pessoa e é pago localmente.
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