Venha Connosco!
• Declarações médicas necessárias: Para entrar, necessita de preencher declaração que pode obter em
https://public.traveldoc.aero/publicfiles/SEN%20Passenger%20Locator%20Form%20EN.pdf
tendo
de
apresenta-la impressa à chegada, devidamente preenchida e assinada.
• Teste COVID para ir: Não – para passageiros com certificado de vacinação completo, sendo que são aceites:
Vacinas da AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Covishield e Janssen J&J, tendo as doses
necessárias com pelo menos 14 dias antes da data da viagem ou 28 dias no caso da Janssen J&J. Para
passageiros não vacinados é necessário realizar teste RT-PCR até 72h antes do voo, sendo que o mesmo
deverá estar em Inglês ou Francês. Crianças até 1,99 anos não necessitam de realizar teste. São aceites
certificados de recuperação desde que já tenha pelo menos a 1ª dose da vacina com pelo menos 14 dias .
•

Teste COVID para voltar: Sim. Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72
horas, com resultado negativo ou, um teste rápido de antigénio, nas últimas 24 horas, com resultado negativo.
Não necessitam de realizar teste Covid, passageiros com certificado Digital Covid com:
• A conclusão da série de vacinação primária concluída, há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última
dose, com uma vacina contra a COVID-19; ou com a toma de uma dose de reforço de uma vacina contra a
COVID-19;
• Passageiros com comprovativo de recuperação do COVID-19, com mais de 11 dias e menos de 6 meses.
• Crianças até 11 anos inclusive.

•

Para consulta das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a realização de
teste antigénio, por favor consulte aqui.
Nota: Para passageiros reservados no Riu Baobab, e que necessitem de realizar teste à covid-19 no regresso
a Portugal, os mesmos são realizados no hotel com os seguintes valores::
- Antigénio – 38€
- PCR – 69€

•

Outras informações: Não é obrigatória a vacina contra a febre amarela, salvo se os passageiros estiveram
anteriormente num país com risco de transmissão, que pode consultar aqui
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