TRANSFERS - CHEGADAS
22 NOVEMBRO (asseguradas pela organização)
a) CHEGADAS AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE HONG KONG (HKIA)
Se chega no dia 22, e tiver comunicado ao Secretariado, no prazo previamente indicado, a sua
necessidade de transfer, deverá dirigir-se ao balcão de check in da TurboJet, que se situa no nível 5, Área
de Transfers E2 (identificado com sinalética do Congresso).
Este balcão da TurboJet está localizado antes do local das formalidades alfandegárias e de imigração.
É muito importante não passar através dos balcões de alfândega e imigração. Neste balcão da TurboJet,
deverá apresentar o seu código QR, seja em papel ou no seu smart phone, para obter o acesso ao ferry.
(ver fotos abaixo).
Se chegar a tempo de apanhar o ferry Sea Express, diretamente do HKIA para o Terminal de Ferry de
Macau (os horários de saída do Sea Express) são às 11h00, 13h15, 17h00 e 22h00.
O staff da TurboJet dar-lhe-á o respetivo bilhete e demais informações. Por favor note que terá de apanhar
o mini comboio (transporte hectométrico) que lhe permite chegar ao hall de partidas Ar-Mar no SkyPier
e aí embarcar no ferry. Por favor consulte mais detalhes em http://bit.ly/2hloVkk
Se o seu horário de chegada não permitir apanhar o ferry Sea Express, o staff da TurboJET dar-lhe-á
instruções para passar pelo serviço de alfandega e imigração e, depois de ter recolhido a sua bagagem,
será conduzido até ao autocarro que o levará ao terminal de ferry Sheungwan em Hong Kong, e aí
embarcar para Macau. Estes ferries saem a cada 15 minutos, entre as 07h00 e as 23h59, ou às 00h30,
01h00, 01h30, 02h30, 04h15 e 06h00.

Uma vez chegado a Macau, apenas terá de passar pela alfândega e imigração com a sua bagagem,
após o que o staff ao serviço do congresso, devidamente identificado, o conduzirá ao autocarro que o
transportará ao seu hotel.

b) CHEGADAS AO AEROPORTO DE MACAU
Se chegar no dia 22, , e tiver comunicado ao Secretariado, no prazo previamente indicado, a sua
necessidade de transfer, basta passar pelos postos de alfândega e imigração, recolher a sua bagagem
e, uma vez fora do aeroporto, o staff do congresso, devidamente identificado, conduzi-lo-á ao
autocarro que o levará ao seu hotel.

c) OUTRAS CHEGADAS
Se já estiver em Hong Kong em datas anteriores a dia 22, e se quiser aproveitar os transfers, desde que
tenha comunicado ao Secretariado, no prazo previamente indicado, deverá dirigir-se ao terminal de ferry
de Sheungwan, em Hong Kong, até às 14h00, para a apanhar o ferry das 15h00 (único que providencia
este serviço). Neste terminal, deverá dirigir-se ao balcão de bilhetes da TurboJet Boarding Gate (west
Bridge), que se situa no 3º piso do Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Sheung Wan, para
embarcar no ferry (ver fotos abaixo).

FORA DO DIA 22 NOVEMBRO (Não asseguradas pela organização)
Se tencionar chegar a Macau noutros dias (excepto 22 de novembro), e como já comunicado, deverá
organizar os seus próprios transfers.
Para chegadas ao Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKIA) sugerimos dirigir-se aos balcões da
TurboJet, e aí adquirir o seu bilhete para o ferry Sea Express direto para Macau, ou o serviço de autocarro
para o terminal de ferry de Sheungwan em Hong Kong, e daí por ferry, para Macau.
Por favor consulte os percursos e horários em: http://bit.ly/2aRVMJ0
Em todos os horários poderá sempre recorrer ao autocarro para o terminal de Sheungwan em Hong Kong,
de onde partem ferries a cada 15 minutos para Macau, entre as 07h00 e as 23h59.
Uma vez chegado a Macau, sugerimos utilize um táxi ou um shuttle de hotel (quando existente).

TRANSFERS - REGRESSOS
27 NOVEMBRO (asseguradas pela organização)
Por favor note que se embarcar no HKIA, deverá sair do seu hotel com uma antecedência não inferior a
5 horas relativamente ao horário de partida do seu voo .
a) PARTIDAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE HONG KONG (HKIA)
Se o seu voo tem partida do HKIA no dia 27, e tiver comunicado ao Secretariado, no prazo previamente
indicado, a sua necessidade de transfer, deverá utilizar o transfer existente a cada hora para o Terminal de
Ferry de Macau a partir do seu hotel.
Neste terminal, quer os participantes que pretendam utilizar o ferry Sea Express, como os que pretendam
ir para o terminal de Sheungwan em Hong Kong, deverão dirigir-se ao balcão de check in (identificado
com sinalética do Congresso) exclusivo, no 2º piso, e aí apresentar o seu código QR para obter o respetivo
acesso ao ferry.
A escolha de um ou outro percurso dependerá da hora de partida do seu voo, na medida em que os ferries
diretos Sea Express apenas têm cinco saídas (07h15, 09h30, 11h30, 15h15 e 19h45).
Os ferries para Sheungwan têm saídas a cada 15 minutos entre as 07h00 e as 23h59 e às 00h15, 00h30,
01h00, 01h30, 02h30, 04h00 e 06h15.
No caso de ir através do terminal de Sheungwan para o HKIA, quando chegar a Sheungwan, o staff da
TurboJet ajudá-lo-á com indicações para embarcar no autocarro que o levará ao aeroporto.

b) PARTIDAS DO AEROPORTO DE MACAU
Por favor note que se embarcar no Aeroporto de Macau, deverá sair do seu hotel com uma antecedência
não inferior a duas horas e meia (3 horas em horas de ponta) horas relativamente ao horário de partida
do seu voo .
Se o seu voo tem partida do Aeroporto de Macau no dia 27, e tiver comunicado ao Secretariado,
no prazo previamente indicado, a sua necessidade de transfer, terá um transfer direto a este aeroporto a
partir do seu hotel.

c) PARTIDAS PARA HONG KONG
Se quiser ir para Hong Kong no dia 27, e tiver comunicado ao Secretariado, no prazo previamente
indicado, a sua necessidade de transfer, deverá utilizar o transfer a cada hora do seu hotel para o Terminal
de Ferry de Macau, e aí dirigir-se ao balcão de check in no 2º piso identificado com sinalética do Congresso
para partidas para Hong Kong. Nesse balcão, deverá mostrar o seu código de QR para obter o acesso ao
transfer para o Terminal de Sheungwan.

PARA OS QUE REGRESSAM FORA DO DIA 27 (Não assegurados pela organização)
Se pretender regressar em data diferente de 27, por favor note que, como comunicado, deverá
organizar o seu próprio transfer.
Sugerimos:
a) PARTIDAS PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE HONG KONG
Deverá tomar um taxi para o Terminal de Ferry de Macau, dirigir-se ao balcão da TurboJet e aí
adquirir o seu bilhete. (Como existe muita procura por este transporte, aconselhamos a comprar,
online, os bilhetes antecipadamente).
b) PARTIDAS PARA O AEROPORTO DE MACAU
Deverá tomar um taxi para o Aeroporto de Macau.
c) PARTIDAS PARA HONG KONG
Deverá tomar um taxi para o Terminal de Ferry de Macau, dirigir-se ao balcão da TurboJet e adquirir
o seu bilhete para o Terminal de Sheungwan em Hong Kong. (Como existe muita procura por este
transporte, aconselhamos a comprar, online, os bilhetes antecipadamente).

Nota: Os bilhetes online podem ser adquiridos em http://bit.ly/2hhUbgu

Informação:
Por favor note que estas informações se baseiam nas comunicações recebidas do Turismo de Macau. É possivel,
ainda que não previsivel, ligeiras alterações de horários e procedimentos.

