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PREÇÁRIO 2020 
 

TOURS REGULARES 
 
Tour de 1h45m, com pa da da Rua do Comércio e percurso regular caravela nos horários disponibilizados, 
mediante disponibilidade. 
 Adulto (13 – 64 anos): 20€ 
 Sénior: (65+): 18€ 
 Criança (3-12anos): 12€* 

*O preço de criança aplica-se a compra simultânea de bilhete de adulto e criança. Para compra de bilhetes de criança 
individualmente o valor será de 14€. Crianças com idade inferior a 3 anos viajam gratuitamente caso não ocupem lugar 
sentado. 
 
Condições: Par da Rua do Comércio, 148. Horários regulares definidos: 10h, 12h, 15h e 17h. Estar na paragem 10 minutos antes da hora do 
tour. Reserva prévia. 
Polí ca de Pagamento: na data da reserva ou no dia do tour 
Polí ca de Cancelamento: Gratuito até 48h antes do tour. 
Os valores de tours regulares incluem IVA à taxa legal em vigor (6%) 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS CLIENTES INDIVIDUAIS CP 
 
Os clientes individuais da CP, usufruem de um desconto de 20% (vinte por cento) sobre o preço de tabela dos 
bilhetes adquiridos a bordo, mediante apresentação de bilhete de comboio, de ida ou de ida e volta, em qualquer 
classe dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Regional/IR e Passes Mensais dos Comboios Urbanos de Lisboa. 
 

TOURS REGULARES - GRUPOS 
 
Tour de 1h45m, com pa da da Rua do Comércio e percurso regular caravela nos horários disponibilizados, 
mediante disponibilidade, para grupos acima de 15 pessoas até um máximo de 29 pessoas.   
 
Condições: Par da Rua do Comércio, 148. Horários regulares: 10h, 12h, 15h e 17h. Estar na paragem 15 minutos antes da hora do tour. 
Reserva prévia. 
Polí ca de Pagamento: 50% no ato da reserva, restante até 30 dias antes da data do tour. 
Polí ca de Cancelamento: Reembolso da totalidade até 15 dias antes da data do tour. 
Os valores excluem IVA.  
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS CLIENTES CP GRUPOS 
 
Aos Clientes da CP que viajem em grupo, e que tenham efetuado reserva antecipada junto do serviço de grupos da 
CP, e reserva antecipada na Caravela, beneficiam de um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço 
de tabela dos bilhetes de adultos adquiridos a bordo, mediante apresentação de bilhete de comboio, de grupo, de 
ida ou de ida e volta, em qualquer classe dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Regional/IR e Comboios Urbanos 
de Lisboa. 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS CLIENTES CP GRUPOS ESCOLARES 
 
Aos Clientes da CP que viajem em grupo escolar, beneficiarão das seguintes condições especiais: 
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a) Valor de aquisição dos bilhetes de criança fixo de 12€, independentemente de aquisição simultânea de 
bilhete de adulto (alargamento da idade considerada para bilhetes de criança até aos 15 anos); 

b) Oferta de 1 bilhete de adulto por cada 12 participantes em grupo escolar; 
c) Grupos escolares com idades entre os 15 e 21 anos aplicam-se os preços de adulto, com o desconto CP para 

grupos. 
d) Para grupos entre 25 e 29 pessoas que ocupem um autocarro caravela, oferta de pick-up gratuito na 

paragem da estação de Santa Apolónia. 
 
 

TOURS PERSONALIZADOS PRIVADOS - GRUPOS 
  

Para grupos privados o tour pode ser totalmente personalizado, no horário pretendido, podendo incluir pick-ups 
no hotel, alterações de percurso, paragens adicionais, visitas a monumentos, guias noutras línguas ou tempos de 
duração distintos. Poderão também ser incluídos extras como degustação de Pastéis de Belém, ginjinha, 
merchandising ou outros.  
 
Para grupos entre 25 e 29 pessoas que ocupem um autocarro caravela, oferta de pick-up gratuito na paragem da 

estação de Santa Apolónia. 

 
As propostas serão personalizadas e ajustadas à necessidade do grupo, com capacidades para grupos até 58 
pessoas em duas caravelas. Pedido de proposta para: contact@caravelonwheels.com 
  

 
 
Notas Gerais: As rotas podem ter que ser ajustada devido a imprevisto de trânsito em Lisboa. Todos os percursos têm uma 
variação normal de +/- 15 minutos. 
 

 
 


