Venha Connosco!
• Declarações médicas necessárias: N/A
• Teste COVID para ir: Não – para passageiros com certificado de vacinação completo. Passageiros não
vacinados deverão apresentar Teste RT-PCR realizado até 48h antes ou antigénio realizado até 24h antes do
voo contendo código QR ou emitido pelas autoridades de saúde competentes. Os passageiros poderão ser
sujeitos aleatoriamente a testes antígeneo ou PCR à chegada (gratuitos). Crianças até os 17 anos (inclusive)
não necessitam de realizar teste ou estar vacinados.
•

Teste COVID para voltar:Sim.

• Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos ( nas últimas 72 horas, com resultado negativo ou
um teste rápido de antigénio, nas últimas 24 horas, com resultado negativo.
• Não necessitam de teste RT PCR 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.
• Crianças 12 aos 17 anos devem apresentar Certificado Digital COVID da UE com esquema vacinal completo
(2 doses).
•

Para consulta das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a realização de
teste antigénio, por favor consulte aqui.

• Locais e preços para realizar teste na Tunísia: Cerca de 65€ (não inclui transporte)
Hammamet & Hammamet Yasmine
Polyclinique Hammamet Phone : +216 72 266 000
Clinique les Violettes Phone : +216 72 224 000
Sousse & Port El Kantaoui
Clinique Essalem Sousse Phone : +216 73 210 375
Clinique Les Oliviers Sousse Phone : +216 73 242 711
Clinique La Corniche Sousse Phone : +216 73 222 666
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Monastir & Skanes
Clinique Essouani Phone: +216 73 501 001
Centre International Carthage Médica Phone : +216 73 524 000
Mahdia
Polyclinique Errahma Mahdia Phone : +216 29 503 000
Clinique les fatimides Phone : +216 73 692 035
Djerba
Clinique Arij Polyclinique Phone: +216 70 557 480
Polyclinique Djerba La Douce Phone : + 216 75 730 100

