
 

 

 

 

 

Informações práticas 

 

Como chegar 

 A Tampere de avião 
 

 O aeroporto de Tampere-Pirkkala Airport encontra-se a 17 quiilómetros do 
centro da cidade. 

 

 Scandinavian Airlines (SAS), Finnair e airBaltic operam voos para 
Tampere durante todo o ano a partir de  Estocolmo. Também existem voos 
charter operados por outras companhias. 

 

 A Tampere de comboio/trem 

 Quem voar para Helsínquia pode apanhar um comboio/trem  até Tampere 
(preço entre 8,9 e 18€). 

 Há comboios a cada hora e a viagem dura aproximadamente uma hora e 
meia. Podem apanhar o comboio desde o aeroporto de Helsínquia para 
Tampere na estação de Tikkurila. É fácil chegar a qualquer ponto de 
Tampere desde a estação de comboios. 

 Existe uma paragem de táxis em frente ao edifício da estação. 

 O Hotel Sokos Ilves dista 500 metros da estação. 

Horários disponiveis em: VR Ltd Finnish Railways 

 A Tampere de autocarro/onibus 
 É fácil chegar a Tampere de autocarro. 

 Autocarros de longa distância operam a partir do aeroporto de Helsínquia 
para a estação de autocarros de Helsínquia para Tampere, endereço: 
Hatanpään valtatie 5-7. A estação de autocarros dista 500 metros do Hotel 
Sokos Ilves. 

 Preço: 5-25€ 

Mais informação de como chegar a Tampere de autocarro: Oy 
Matkahuolto Ab 

 
 

https://www.flysas.com/
https://www.finnair.com/
https://www.airbaltic.com/
https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
https://www.matkahuolto.fi/en/
https://www.matkahuolto.fi/en/


 

 

 

 

 

 

Alojamento 

 
A organização reservou um número limitado de quartos para os participantes na 
Assembleia, com tarifa preferencial. 
 

 Tarifas reduzidas: 120 EUR / quarto standard single, 140 EUR / quarto 
standard duplo. 

 Inclui pequeno almoço buffet, sauna, WIFI e taxas. 
 Prazo limite para reservas: 26 fevereiro de 2020 

 
A reserva e custo do alojamento é a cargo de cada delegação. 
 
Reservas: Hotel Sokos Ilves: 
 

 Telefone +358-20-1234 600 

 Email: sokos.hotels@sok.fi 

 Online:  www.sokoshotels.fi 
 

O código para realizar a reserva é: BIAECEC. Este código deve ser indicado ao 

efetuar a reserva para ter acesso à tarifa preferencial. 

Informações 

Mais informação sobre a cidade de Tampere em: https://visittampere.fi/es/  

mailto:sokos.hotels@sok.fi
http://www.sokoshotels.fi/
https://visittampere.fi/es/

