Ferry para Macau: opções
1. Utilizar o serviço directo do aeroporto de Hong Kong para Macau
!

Ao desembarcar em Hong Kong deve seguir a indicação "FERRY
MACAU", dirigindo-se directamente ao balcão onde se adquire o
bilhete para o jetfoil de Macau, sem levantar a bagagem. Nesse
balcão deve adquirir o bilhete para o jetfoil com destino à cidade de
Macau.

!

No momento em que adquire o bilhete deve entregar o talão da
bagagem (o talão que recebeu no check-in em Lisboa), porque são
os serviços do jetfoil que recolhem a bagagem e asseguram que esta
segue para Macau no mesmo barco.

!

A porta de embarque para o jetfoil de Macau fica situada junto ao
local onde adquiriu o bilhete.

2. Utilizar o serviço Premier (este serviço deve ser somente utilizado se, à
hora da chegada a Hong Kong, não for possível a opção 1.)
!

O bilhete para o serviço Premier adquire-se no balcão mencionado
na opção 1 e custa cerca de HKD500. A partir do momento em que
adquire o bilhete há uma pessoa que o acompanha até ao jetfoil.

!

Depois de passar a fronteira, deve dirigir-se ao tapete rolante do
respectivo voo e levantar a mala. O serviço Premier carrega-a e
providencia o transporte para o Terminal Marítimo de Hong Kong.

1

!

Quando chegar ao terminal marítimo de Hong Kong

deve

apresentar o bilhete e vem no jetfoil para Macau sem pagar mais
nada.
3. Utilizar um táxi
!

Depois de desembarcar, deve dirigir-se à fronteira (onde mostra o
passaporte para entrar em Hong Kong) e levantar a mala no tapete
do respectivo voo.

!

Depois de ter a mala, deve dirigir-se à zona dos táxis do aeroporto
(ver a sinalética no local) e dizer ao taxista, em inglês, que quer
apanhar o Ferry para Macau. A viagem terá o custo de cerca de
HKD300. Quando sair do táxi, pode usar as escadas rolantes ou
apanhar o elevador. Pergunta, então, onde se apanha o jetfoil para
Macau.

!

Caso não queira carregar a mala, pode despachá-la num balcão que
se encontra ao lado daquele em que comprou o bilhete para o
jetfoil. Atenção: deve ter a certeza que a mala vem no mesmo jetfoil
que apanhou.

4. Utilizar o autocarro A11
!

Depois de desembarcar, deve dirigir-se à fronteira (onde mostra o
passaporte para entrar em Hong Kong) e levantar a mala no tapete
do respectivo voo.
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!

Depois de ter a mala, deve dirigir-se à zona dos autocarros (ver
sinalética no local). Encontrará uma descida para os autocarros.
Deve apanhar o A11, que é o primeiro.

!

Deverá sair do autocarro na paragem Terminal marítimo de Hong
Kong (a paragem é anunciada). Pode pedir ao motorista para o
avisar quando deve sair. A viagem custa HKD40, sem direito a
troco.

NOTAS para todas as sugestões :
!

Quando desembarcar em Macau, logo após a passagem dos
guichets de verificação dos passaportes, antes de sair para o hall de
saída, do lado direito, há um tapete rolante onde deve recolher a
bagagem.

!

Depois de levantar a bagagem, deve dirigir-se para a saída. Aí
encontrará pessoal da organização do congresso disponível para
prestar todas as indicações necessárias e para o levar até ao Hotel.

Nota final:
!

Nas opções 1 e 2 pode pagar com cartão de crédito.

!

Nas opções 3 e 4 terá de estar munido de HKD, que poderá adquirir
nas casas de câmbio do próprio aeroporto de Hong Kong .
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