ANTES DE VIAJAR
PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE PYEONGCHANG 2018

Não parta sem garantir:

Jogos Olímpicos e Paralímpicos
de Inverno

PyeongChang 2018

AVISO: As presentes informações complementares para os turistas que
viajam para a República da Coreia não têm natureza vinculativa,
funcionando apenas como indicações e conselhos. Nem o Estado Português
nem a Embaixada de Portugal em Seul poderão ser responsabilizados pelos
danos ou prejuízos em pessoas e/ou bens daí provenientes.

• A validade do seu passaporte, que deve ser superior a 180
dias. Tenha presente que os cidadãos portugueses podem
permanecer na República da Coreia sem visto durante 60 dias,
apenas para turismo.
• Alojamento e bilhetes para os eventos a que pretende assistir.
Visite o sítio https://www.pyeongchang2018.com/en/index;
• Envio de e-mail para o Gabinete de Emergência Consular do
Ministério dos Negócios Estrangeiros (gec@mne.pt) e Embaixada
de Portugal em Seul (seul@mne.pt) ou utilizando a APP “Registo
Viajante”, disponível para smartphones, nos sistemas operativos
“Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.armis.app
registoviajante/ ) e IOS (https://itunes.apple.com/pt/app/registoviajante/id1194007356?l=en&mt=8#<https://itunes.apple.com/pt/ap
p/registo-viajante/id1194007356?l=en&mt=8>), sendo que poderão
ser obtidas mais informações sobre aquela aplicação através de
consulta
ao
Portal
das
Comunidades
Portuguesas
(https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/destaques/675-appregisto-viajante). Deverão ser indicados detalhes da viagem e
contatos de um familiar/amigo que possa ser contactado em caso de
emergência.
• Um seguro de viagem que ofereça cobertura médica adequada
às suas necessidades.
• Consulta dos Conselhos aos Viajantes, disponibilizados no
Portal das Comunidades (www.portaldascomunidades.mne.pt).

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
A República da Coreia é um país seguro. Contudo recomendam-se as
adequadas precauções, nomeadamente as seguintes:
• É aconselhável trazer consigo apenas fotocópias dos documentos de
identificação, deixando os originais no hotel, em local seguro;
• Ao utilizar o cartão de crédito/débito, certifique-se que nunca o
perde de vista.
• O consumo de drogas é expressamente proibido neste país e punido
com penas pesadas de prisão.
• Tenha em consideração as diferenças culturais e evite incidentes
com locais.
• Tenha presente que a maior parte das pessoas não domina a língua
inglesa suficientemente bem para desenvolver uma conversa.
• Em caso de incidentes contacte a polícia (+82 2) 112. Deverá pedir
o "interpretation service". Telefone também para a Embaixada de
Portugal em Seul (+ 82 2) 3675-2251.

JOGOS DE PYEONGCHANG 2018
Informação Geral
CONTATOS
Embaixada de Portugal em Seul
- Endereço: 2nd fl., Wonseo Bldg., 13, Changdeokgung 1 gil, Jongnogu, Seoul, 03058;
- Telefone: (82 2) 36752251/2/3;
- Fax: (82 2) 36752250;
- Correio eletrónico: seul@mne.pt;
- Sítio Internet: www.portugalseoul.com;

•

•
•
•
•
•

Como a Embaixada poderá ajudá-lo?
- Emitir um documento de viagem provisório em caso de
furto/extravio do seu passaporte.
- Prestar assistência em caso de acidente e contactar a família da
vítima.
- No caso de problemas com a justiça contactar a família do visado
(se assim o desejar).

•

•

Alojamento nas proximidades dos locais onde decorrem os eventos é
limitado. Hotéis com maior disponibilidade estão a cerca de 1h – 1h30
de distância. Sugere-se uso de autocarros, que serão gratuitos para
transporte eventos/hotel.

Poderá ainda contactar:

Para mais informações poderá consultar o Portal das Comunidades
Portuguesas (www.portaldascomunidades.pt) ou o site da Embaixada
de Portugal em Seul (www.portugalseoul.com).

•

CUIDADOS DE SAÚDE
•

•
•

A República da Coreia tem uma boa rede de hospitais e clínicas,
operando num sistema misto público/privado. As principais unidades
hospitalares possuem médicos e enfermeiros especialmente
vocacionados para o atendimento a estrangeiros, falando inglês.
Recomenda-se que se faça um seguro de viagem que inclua cuidados
médicos, considerando os elevados custos dos mesmos na Coreia.
Recomenda-se consulta ao portal dos Conselhos aos Viajantes.

A República da Coreia dispõe de uma boa rede de transportes,
incluindo metropolitano nas principais cidades. Entre cidades,
sugere-se a utilização de comboio – KTX sempre que possível – e
de autocarros.
VISITAR A REPÚBLICA DA COREIA

•

Poderá reservar hotel nos seguintes sítios:
. Sítio oficial dos Jogos (www.pyeongchang2018.com)
. Cyber Gangwon Tourism (www.gangwon.to)
. Tour Gangwon (instale a app para smartphones)
. Gangneung City (stay.gn.go.kr), Pyeongchang Home Stay, Gangneung
Home Stay e outros sítios de reserva online (Airbnb, Booking.com,
Trivago, Agoda, Expedia, etc.).

OUTROS CONTACTOS ÚTEIS NA REPÚBLICA DA COREIA

GABINETE DE EMERGÊNCIA CONSULAR (MNE - PT)
Atendimento 24h/7:
gec@mne.pt; +351 217 929 714; +351 961706 472

TRANSPORTES

ALOJAMENTO

A Embaixada não poderá ajudar no pagamento de contas de
hotel, despesas médicas, advogado, viagens, entre outras.

- Polícia: (+82 2) 112
- Turismo: (+82 2) 1330
- Emergência médica: (+82 2) 1339

Consulte
toda
a
programação
dos
eventos
em
https://www.pyeongchang2018.com/en/index e instale a aplicação
“PeyongChang 2018”.
Leve consigo o bilhete de ingresso pois será exigida a apresentação à
entrada dos locais de competição.
Sugere-se uso de comboio KTX e de autocarros.
Sugere-se que instale a aplicação “Go PyeongChang App”.
Procure chegar cedo aos locais de competição de forma a evitar grandes
aglomerações de pessoas.
Haverá eventos e atividades em vários espaços públicos que poderá
consultar em https://www.pyeongchang2018.com/en/culture/cultureevent.

Consulte sítio: english.visitkorea.or.kr
- Reclamações de turistas (Tourist Complaint Center da Korea
Tourism Organization): (82 2) 735-0101 – tourcom@knto.or.kr

