COMO CHEGAR AO CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL

O MODO “GREEN”
Do Aeroporto de Lisboa para o Estoril:
1. O Metro:
Recentemente inaugurada, a nova Estação de Metro do Aeroporto tem o horário de
funcionamento das 6h30 à 1h00. Através desta ligação, será possível viajar entre o Aeroporto e o
Cais do Sodré (estação de comboios da linha de Cascais) em cerca de 30 minutos.
Bilhete: 1,25€
É necessário a aquisição prévia do Cartão Electrónico 7 colinas / Viva Viagem. Preço: 0,50€
Mais informações em: www.metrolisboa.pt
2. Os Autocarros:
Nº 208: Cais Sodré – Aeroporto – Estação Oriente (carreira diária da Rede da Madrugada funciona
entre as 0:30 e as 5:35)
O Bilhete pode ser adquirido a bordo: €1,75
Nos Autocarros de serviço regular da Carris, apenas são permitidas bagagens com as seguintes
medidas máximas: 50x40x20cm. Para bagagens com medidas superiores sugerimos a utilização
dos serviços Aerobus.
Mais informações em: www.carris.pt
O Aerobus tem ligações regulares diárias entre o Aeroporto e o Cais do Sodré:
Aeroporto - Cais do Sodré 7h00 - 23h00 (Todos os dias)
Cais do Sodré - Aeroporto 7h45 - 22h30 (dias úteis), 7h30 - 22h30 (sábados, domingos e feriados)
Saídas a cada 20 minutos (a partir das 21h00 a cada 30 minutos)
Ligação directa com os dois terminais do Aeroporto de Lisboa.
BILHETES DE 24H : Adulto: 3.50 € BILHETES DE IDA/VOLTA: Adulto: 5.50 €
O bilhete pode ser adquirido a bordo ou nos balcões do Turismo de Lisboa na área pública de
chegadas. O bilhete é válido durante 24h no serviço Aerobus e no dia da obliteração também em
qualquer transporte da Carris.
Mais informações em: www.yellowbustours.com

3. O Comboio para o Estoril:
É uma agradável viagem de 30 minutos ao longo da costa, com vista para o Mosteiro dos Jerónimos
e Ponte 25 de Abril. Sente-se do lado esquerdo do comboio para usufruir da melhor vista. Há
comboios frequentes (cada 15-30 minutos) desde madrugada (6.20 até à 1 a.m.).
Os bilhetes podem ser comprados na bilheteira ou nas máquinas de venda automática que aceitam
moedas, notas e cartões de crédito.
Um bilhete simples custa 2,45 €. Os bilhetes devem ser validados na máquina de acesso à
plataforma antes de embarcar no comboio.
Os monitores de Partidas e Chegadas possuem informação clara e visível sobre os horários e
número de plataformas de embarque. Deve apanhar o comboio que diz “Cascais”.
O Estoril é duas paragens antes de Cascais (estação terminal).
O Centro de Congressos do Estoril é a cerca de 3 minutos a pé da estação do Estoril. Ao lado do
famoso Casino e rodeado por jardins e com vista de mar.
Mais informações em: www.cp.pt
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4. Trazer a sua viatura (de preferência partilhada com mais passageiros) e optar pela A5 ou
pela Avenida Marginal.
Todas as informações aqui http://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&tab=wl
Morada: Avenida Amaral Centro de Congressos do Estoril, 2765 Estoril t: 21 4647570
Coordenadas GPS:
N 38º42’25.00
W 9º23’46.00

Mais informações em: www.estorilcc.com

