
 

 

 
 

 

 

Informações práticas 

 

Como chegar 

A Tampere de avião 

O aeroporto de Tampere-Pirkkala encontra-se a 17 quilómetros do centro da cidade. Devido 
à pandemia de Covid-19, as ligações são poucas nesta altura. Assim: 

 AirBaltic tem ligação diária com Tampere desde Riga (Letónia), o seu centro de 
operações, oferece uma grande variedade de destinos europeus e internacionais.  

 Finnair oferece ligação direta Helsínquia –Tampere, à noite e voo de regresso de 
manhã. 

 Ryanair dispõe de dois voos semanais de Londres Standsted para Tampere. 

 

Há táxis disponíveis em frente ao edifício do aeroporto. 

 

A Tampere de avião via Helsínquia 

Helsínquia, capital da Finlândia tem mais de 150 voos diretos diários para cidades de todo o 
mundo. 
 

Há um serviço de comboio/trem rápido desde o aeroporto de Helsínquia via estação de 
Tikkurila para Tampere em 1h 30 minutos. 
 
Os horários estão disponíveis aqui www.vr.fi/en/timetables (preço: 8,9-18€). 

 

A Tampere de comboio/trem 

Existem boas ligações com toda a cidade desde a estação de comboio/trem de Tampere. 
 
Em frente ao edifício da estação existe uma paragem de táxis. 
 
O Hotel Marriot Courtyard é o edifício onde se realizará a Assembleia e está situado a 500m 
da estação de comboio. 

 
 

Alojamento 

A organização reservou um número de quartos limitado, a preço reduzido para os 
assistentes à Assembleia Geral no Hotel Marriott Courtyard. 
 

 Tarifas reduzidas: 109 EUR / quarto single, 124 EUR / quarto duplo. 
 Inclui pequeno-almoço buffet, uso do ginásio, wifi e taxas. 

http://www.vr.fi/en/timetables


 

 

 
 

 
 Fecha limite para reservas: 1 de março de 2022 

 
A reserva e custo do alojamento são a cargo de cada delegação. 
 
Reservas: 
 

 Por email: info@courtyardtamperecity.com 

 Online:  Book your room from Courtyard Tampere City with a special rate! 
 

O código para realizar a reserva é: IAEC Annual Meeting. Este código deve ser 

indicado ao efectuar a reserva para ter acesso à tarifa preferencial. 

Conselhos 

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

 

Medidas Covid 

Informação sobre as restrições na Finlândia: 

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions/travel-to-and-from-

finland  

Em caso de necessitar de um teste de antigénios rápido, pode contactar com: Coronavirus 

testing Teiskontie Tampere - 9lives. 
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