BEM-VINDO A MAPUTO
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BOLETIM INFORMATIVO
Moçambique tem 2,515km de costa (oceano indico). O interior possui vida selvagem maravilhosa.
Cada uma das províncias tem cultura única, língua, dança, música e artesanato.
A sua capital Maputo possui praias com águas cristalinas de facil acesso, hotéis coloniais e
abundancia de frutos do mar.

Tempo
Temperatura em Maio
Quente e húmido. Em Maio a precipitação é de 11,2 mm. As temperaturas variam de 21ºC ± 4 ºC.
Humidade 76%. Nascer do sol 6:19 a 6:21. Pôr do sol 17:10 a 17:12.

Acomodação
Maputo possui uma serie de hotéis bem localizados. Abaixo apresentamos algumas sugestões (de 3 a
5 estrelas). Estes hotéis estão localizados próximo do Hotel em que se realizará o congresso.
Nome
Hotel Avenida
Hotel Terminus
Mangas Villa Hotel
Residencial Hoyo Hoyo
Hotel Jacaranda
Polana Serena Hotel
Hotel Cardoso
Hotel Africa
Southern Sun Hotel
Radisson Hotel Maputo
Monte Carlo
Indy Village

Preços
$300 - $400
$150 - $250
$135- $230
$85-$150
$140-$175
$360 - $432
$270-$450
$135-$175
$300 - $500
$275 - $305
$120-$185
$245- $305

Distancia
Local do Congresso
400m
500m
600m
650m
750m
1.2km
1.3km
1.4Km
1.4km
2.3km
2.5km

Estrelas
*****
***
***
***
***
*****
*****
***
*****
*****
***
*****

Para mais informações, visite os sites abaixo:
http://www.mozambiquetravelservice.com/accommodation/maputo_accommodation.htm
http://www.tripadvisor.com/Hotels-g293819-Maputo-Hotels.html

2

Transporte
Estarão disponíveis 2 companhias de taxi
Luso Taxi: (+258)849280188
Novo Taxi: (+258)827445924

Aeroporto para Hotel 500 meticais de dia e
1000 meticais a noite.

Moeda Oficial
A moeda é o metical, 1USD = 30 meticais
A troca de moeda pode ser feita em Bancos, Casas de Cambio, Hotéis.
Cartões de crédito são aceites na maioria das lojas, restaurantes e Hotéis.
Saúde
Febre-amarela
O cartão de vacinação da febre-amarela só é obrigatório para passageiros com mais de 1 ano de
idade que venham de áreas endémicas.
Malária:
Predominantemente por P. Falciparum, ocorre durante todo ano em todo o pais. P. Falciparum é
resistente a cloroquina e fansidar. Aconselha- se aos visitantes de fazer quimioprofilaxia e a utilizar um
repelente.
Hospitais/Clínicas a contactar em caso de necessidade
Hospital Central: Clínica Especial
Clínica de Sommerschield:
Clínica Cruz Azul:
Hospital Privado de Maputo

(+258) 2142 13 49
(+258) 2142 95 22
(+258) 2142 46 33
(+258) 2149 4278
(+258) 823056240
(+258) 2130 51 46 / 7
(+258) 21483905
(+258) 843030967/8

Electricidade
Voltagem 220volts.
A maioria das tomadas são de entrada dupla (sistema europeu).

Visto
Os vistos podem ser obtidos nas embaixadas e missões diplomáticas.

Segurança
O bairro onde vai ser realizado o
durante a noite seja mais prudente.
- Policia Diplomática
- Polícia de Maputo:
- Polícia da Matola:

congresso é relativamente seguro. No entanto, recomenda-se que
(+258) 2149 16 36
(+258) 2142 29 20
(+258) 2178 02 05
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-

Polícia da Costa do Sol:

(+258) 2145 01 80.
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