Linha Azul
226 158 158
Porto Tram City Tour

Os circuitos de carro elétrico respeitam todas as normas de segurança e
uso de máscara é obrigatório, havendo disponibilidade de gel desinfetan
A lotação de segurança é assegurada, bem como a desinfeção das super
vezes ao dia. A venda de bilhetes a bordo só é efetuada com pagamento
preferencial). Venha viajar de elétrico com toda a confiança!
Em que consiste o Porto Tram City Tour?
A rede de carros elétricos históricos da STCP, E.I.M., S.A. – Porto Tram City Tour – constitui um ex-libris
incontornável da cidade do Porto. Com uma história que remonta a 1872, ano em que é inaugurada a
primeira linha de "carros americanos” da cidade do Porto, a rede de carros elétricos da STCP é
atualmente constituída por 3 linhas distintas que percorrem as zonas mais emblemáticas da cidade:
Linha 1, ou Linha da Marginal, que faz o percurso entre o centro histórico do Porto e o Jardim do
Passeio Alegre num trajeto único pelas margens do rio Douro;
● Linha 18, ou Linha da Restauração, que faz o percurso entre Massarelos e o Carmo num trajeto que
liga a zona histórica da freguesia de Massarelos ao Jardim da Cordoaria e sua envolvente;
● Linha 22, ou Linha da Baixa, que percorre as artérias mais emblemáticas do centro da cidade do
Porto num percurso circular entre o Carmo e a Batalha/Guindais.
●

Em que horário operam as linhas que constituem o Porto Tram City Tour?
O circuito Porto Tram City Tour opera diariamente num horário variável, de acordo com as épocas
turísticas. Consulte os horários, clicando sobre a linha desejada:
Linha 1
Linha 18
Linha 22
Quanto custam os bilhetes do Porto Tram City Tour?

●
●
●
●

Bilhete 1 viagem (válido para uma viagem, exclusivamente adquirido a bordo): 3,50€
Bilhete 2 viagens no mesmo dia: 6.00€
Bilhete 2 dias adulto: 10,00€
Bilhete 2 dias criança (dos 4 aos 12 anos, inclusive): 5,00€

Onde posso adquirir os bilhetes do Porto Tram City Tour?
●
●
●
●
●

A bordo dos elétricos STCP (todos)
Museu do Carro Eléctrico (só 2 dias)
Hotéis (só 2 dias)
Agências de viagem (só 2 dias)
Quiosques selecionados (só 2 dias)

Que outros títulos são válidos nas linhas do Porto Tram City Tour?
●
●
●
●
●

Assinaturas STCP
Assinaturas Andante com as seguintes zonas:
Linha 1: zona PRT1 e PRT2
Linhas 18 e 22: zona PRT1
Porto Premium 3 em 1

