
TRAVEL GUIDE

Os táxis credenciados nos aeroportos seguem critérios de qualidade para atender aos passageiros com
segurança e conforto. Os táxis que atendem no aeroporto de Vitória fazem parte da Apta – Associação de
Permissionários de Táxi do Aeroporto de Vitória, e ficam localizados na Sala de Desembarque e em frente
ao desembarque, e funcionam de 06h às 02h.
Telefone: (27) 3235-6454 / (27) 99899-3756

AEROPORTO................................................................................................

O Aeroporto de Vitória, Eurico de Aguiar Salles, está localizado na Av. Fernando Ferrari, no Bairro
Goiabeiras, a aproximadamente 8 km da Praça do Papa, local do evento.
A ida do aeroporto até o hotel mais próximo da Rede Hoteleira oficial leva em média 10 minutos e a
corrida de táxi fica em torno de 15 reais. Já até o hotel mais distante o trajeto leva em média 25 minutos
e o táxi fica em torno de 50 reais.

TÁXI
............................................................................................................................

REDE HOTELEIRA OFICIAL.........................................................................

A Rede Atlântica é a rede hoteleira oficial do evento. Com 5 hotéis no entorno do local, as distâncias dos hotéis até a Praça do
Papa variam de 700 m a 7 km.
Para reservar um quarto com o desconto de congressista é preciso entrar em contato por telefone ou e-mail com o hotel, e se
identificar informando o código recebido no e-mail de confirmação da inscrição do evento.

Go Inn Vitória – Avenida João Batista Parra, 261 – Praia do Suá, Vitória – ES
Sleep Inn Vitória – Avenida Nossa Sra. da Penha, 1212 – Praia do Canto, Vitória – ES
Comfort Suítes Vitória – Avenida Saturnino de Brito, 1327 – Praia do Canto, Vitória – ES
Quality Suítes Vila Velha – Avenida Antônio Gil Veloso, 856 – Praia da Costa, Vila Velha – ES
Quality Hotel Aeroporto Vitória – Av. Adalberto Simão Nader, 605 – Mata da Praia, Vitória – ES

GUIA DE VIAGEM

O evento acontecerá na Praça do papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes – Praia do Suá,
Vitória/ES.

LOCAL DO EVENTO...........................................................................................



TEMPERATURA.............................................................................................

No mês de setembro a temperatura de Vitória varia de 20 a 27 graus Celsius.

SEGURANÇA................................................................................................

Como em qualquer grande metrópole, tenha sempre atenção aos seus pertences, como bolsas, carteiras,
equipamentos eletrônicos, máquinas fotográficas e telefones celulares.

PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS...........................................

Voltagem em Vitória: 110V
O plugue padrão brasileiro é o de três pinos, conforme informações do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS......................................................................

Vitória tem um clima quente, e durante a exposição ao sol é importante usar protetor solar.

Em 2016, o Brasil registrou um aumento no número de casos de Dengue, Zika e Chikungunya, 
doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Para se prevenir é indicado o 
uso de repelente de insetos nas áreas expostas da pele. Em caso de febre, dores nas 
articulações e manchas na pele procure atendimento médico ou orientação da equipe 
organizadora do evento que poderá indicar postos de saúde e clínicas.

Protetor solar e repelente podem ser facilmente encontrados em farmácias e supermercados.


