
 
 
 

Guia - Missão Empresarial Sudão 2020 

Organizadores 

 AfroChamber – Câmara de Comércio Afro Brasileira 

 Câmaras de Comércio Africanas 

 Embaixada do Brasil no Sudão 

 Embaixada do Sudão no Brasil 
 

O Sudão é um País Africano, limitado a norte pelo Egito, a leste pelo Mar Vermelho, por onde faz 
fronteira com a Arábia Saudita, pela Eritreia e pela Etiópia, a sul pelo Quénia, Uganda e República 
Democrática do Congo e a oeste pela República Centro-Africana, Chade e Líbia. 
 

Data 

20 a 24 de Janeiro de 2020. 

 

Informações Adicionais 

 

Passagem: Sugestão: ETHIOPIAN AIRLINES. Livre para comprar com seu próprio agente de viagens 

observando as datas programadas no Sudão. Data limite para chegar em Cartum: 20/01 pela manhã. 

Data de saída de Cartum: a partir da noite de 24/01.  

 

Turismo: para quem desejar fazer turismo no Sudão visitaremos as pirâmides (USD 150) no dia 25, 

Museu de Cartum (USD 10) e Mercado de Souq dia 26. Programem o retorno conforme a agenda 

programada. 

 
Visto – Turismo: USD 100, (visto + despesas até Brasília) 

Documentos necessários: 
1. Passaporte com validade mínima de 06 meses  
2. 02 fotos 3x4 recentes e iguais 
3. Formulário preenchido e assinado 

Obs.: O Visto será tratado pela AfroChamber 
 

Vacina: é preciso tomar a vacina contra a febre amarela dez dias antes da viagem, caso ainda não o 

tenha feito, e emitir o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia – CIVP. Só é válida a dosagem 

padrão. Verificar link da ANVISA em caso de dúvidas http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-

devacinacao-ou-profilaxia. 

 

Hotéis/diária: valor médio USD 90, no Hotel Bougainvilla (recomendado pelas Nações Unidas) e no Hotel 

Rotana USD 200, (sujeito a alteração conforme disponibilidade dos tipos de suíte). A AfroChamber será 

responsável pelas reservas para obter o desconto pelo grupo. 

 

Alimentação/diária (almoço e jantar): valor médio USD 150. 

 

Adesão por Empresa/Instituição: valor USD 1000, (de acordo com o câmbio de turismo do dia). Essa 

taxa de serviço é referente ao trabalho de prospecção e acompanhamento da Missão, intermediação de 

contatos, transfers e demais custos para as atividades locais.  

 

Dados Bancários para o depósito da Adesão: 

Banco: Bradesco 
Ag. 92 - Pc. Julio Mesq. Urb. SP 
C/C.276.579-9 
CNPJ: 44.948.891/0001-88 
Beneficiário: Câmara de Comercio Afro-Brasileira 
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