CONSULMAR BISSAU, S.A.R.L.
Avenida 3 de Agosto Nº 40
Caixa Postal: 532–BISSAU
Guiné-Bissau
NIF: 510119220-GB

BILHETES
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bissau@consulmar.gw
www.consulmarbissau.com

AVISO
Emissão dos bilhetes no próprio dia ou antecipada até uma semana antes da saída.

ENXUDE
3ª Classe: Adultos
3ª Classe: Criança de 5 a 10 anos
Estrangeiros

1.500 XOF
750 XOF

O horário da saída do Navio é sempre orientador, mas poderá ser alterado por motivos da
força maior, desta feita a CONSULMAR não reembolsa o dinheiro da compra dos bilhetes.

6.500 XOF

BAGAGEM

BUBAQUE
1ª Classe: Adultos

Preço subsidiado para passageiros nacionais ou residentes de acordo com o Governo da
Guiné‐Bissau.

10.000 XOF

O passageiro tem direito a transporte de bagagem gratuito até um limite de 10 kg, desde
que as suas dimensões não ultrapassar 50cm x 40cm x 15cm.

1ª Classe: Crianças de 5 a 10 anos

5.000 XOF

VEÍCULOS

2ª Classe: Adultos

7.500 XOF

Os veículos só embarcarão e desembarcarão na maré alta sempre que o tempo
permitir.

2ª Classe: Crianças de 5 a 10 anos

3.750 XOF

3ª Classe: Adultos

5.000 XOF

3ª Classe: Criança de 5 a 10 anos

2.500 XOF

Estrangeiros

15.000 XOF

BOLAMA
1ª Classe: Adultos

10.000 XOF

1ª Classe: Crianças de 5 a 10 anos

5.000 XOF

2ª Classe: Adultos

7.500 XOF

2ª Classe: Crianças de 5 a 10 anos

3.750 XOF

3ª Classe: Adultos

5.000 XOF

3ª Classe: Criança de 5 a 10 anos

2.500 XOF

Estrangeiros

Os veículos devem ser embarcados pelo menos 12 horas antes da partida do
navio.
Não se embarcará nenhum veículo, sem pagar o valor total estipulado.

INFORMAÇÃO SOBRE AS TARIFAS DAS CRIANÇAS NACIONAIS E
RESIDENTES
‐ As crianças menores de 5 anos viajam grátis. E não têm o direito ao assento (Cadeira).
‐ As crianças com as idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos pagarão ½ Bilhete.
‐ Crianças a partir dos 10 anos pagam Bilhete completo.
‐ Os menores de 10 anos de idade, devem viajar sempre acompanhados de um adulto.
‐ Os passageiros que tenham pagado o Bilhete inteiro têm prioridade de lugar em relação
aos passageiros grátis, e os de ½ bilhete.
‐ É obrigatório apresentação de documentos comprovativos da idade das crianças.

ATENÇAO: PENALIDADES
(1) A Empresa Consulmar Bissau, vem por este meio avisar a todos os seus clientes e
passageiros, que quando da chegado dos barcos ao porto, todas as mercadorias deixadas e
não forem retiradas no barco. O dono terá de pagar uma multa, por dia deixada ali, 5.000
xof.

15.000 XOF
(2) Todos os passageiros que entram no barco sem bilhete, devem pagar uma tarifa mínima
de 10.000 xof.
(3) Os veículos que não forem desembarcados quando o comandante o exigir e forem
deixados no navio terão uma multa de 50.000 xof, por dia de permanência no navio,
25.000 xof as motorizadas e 10.000 xof para as bicicletas.

