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COMO CHEGAR AO NOS PRIMAVERA SOUND
2017.06.05

O NOS Primavera Sound volta este fim de semana ao Parque da Cidade e a STCP oferece reforços e ligações especiais, de eleva
Consulte os mapas "Como Chegar” e "Como Regressar” (2 páginas).

Como chegar ao Parque da Cidade:
Serviços regulares (DIAS 8, 9 E 10 DE JUNHO) Nota: DIA 10 É FERIADO - VIGORA O HORÁRIO DE DOMINGO.
200 – das 6h00 às 0h30 – das 16h às 21h é prolongada à Pr. Cidade Salvador
203 – das 6h00 às 21h00 – das 16h às 21h é prolongada à Pr. Cidade Salvador
205 – das 5h30 à 1h00
500 – das 6h00 às 0h30 – há reforço de viagens das 15h às 21h
501 – das 6h00 à 1h00
502 – das 6h00 às 0h30 – há reforço de viagens das 15h às 21h (Veja horário Bolhão e Casa da Música)

Como regressar após os concertos:
SHUTTLE NOS PRIMAVERA SOUND (DIAS 8, 9 E 10 DE JUNHO)
Faz a ligação entre a Pr. Cidade Salvador e os Aliados, servindo as paragens existentes ao longo do percurso.
Efetua partidas de 10 em 10 minutos em autocarros de grande capacidade, durante os seguintes períodos de funcionamento:
8 junho – das 23h30 às 4h
9 e 10 junho – das 23h30 às 7h

1M – das 0h28 às 5h58 – são duplicadas as viagens: haverá passagens na Pr. Cidade Salvador de 30 em 30 minutos, nas 3 noites

205 - Em complemento ao serviço normal, continua a operar durante a madrugada nas 3 noites entre a Pr. Cidade Salvador e Areo
Consulte o mapa de localização dos serviços na Praça Cidade Salvador: paragens (com horários) e ponto de venda.
Tarifário:
- Títulos ocasionais Andante Z2 (1,20€)
- Tarifa de bordo Agente Único (1,90€)
- Andante Tour: 1 dia (24h) - 7€ e 3 dias (72h)- 15€
- Assinaturas Andante e Rede Geral STCP

Como comprar o título de transporte:

Recomendamos a compra antecipada do título de transporte para todas as viagens necessárias, na ida e regresso.
Durante o período de funcionamento do serviço especial NOS Primavera Sound, estará disponível um Posto Móvel de venda de títu
festival, para todos os restantes títulos Andante.
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