
	  

	  

Aquisição	  de	  Bilhetes	  
Bilhete	  Normal	   

Tarifas Desconto Observações 

	  Bebés	  (0-‐2	  anos) 
 

taxa	  de	  emissão	  2€ 

	  Crianças	  (3-‐12	  
anos) 

	  -‐50%	  da	  tarifa	  
normal 

-‐ 

	  Alteração	  de	  
viagem 

	  -‐ 
Nos	  5	  dias	  anteriores	  à	  data	  da	  viagem	  qualquer	  alteração	  terá	  uma	  
penalidade	  de	  10€ 

	  Mínimo	  de	  Estadia 	  -‐	   	  Sem	  limite. 

	  Máximo	  de	  Estadia	   	  -‐ 	  6	  meses. 

	  Bagagem	  de	  Cabine 	  -‐ 	  Máximo	  6	  Kg	  ou	  60cmx50cmx25cm 

	  Bagagem	  de	  Porão 	  -‐	   	  Máximo	  25	  Kg.	  /	  2	  Volumes 

	  Pagamento	  de	  
Bilhete 

	  -‐ 
	  	  
	  5	  dias	  após	  a	  data	  da	  reserva	  ou	  3	  dias	  antes	  da	  partida. 

	  Cancelamento 	  -‐ 
	  	  
	  O	  passageiro	  tem	  direito	  a	  estadia,	  refeição	  e	  táxi. 

	  
	  Reembolso 

	  -‐ 
	  	  
	  
80% 

	  

	   	  



	  

	  

Tarifa	  Idosos	  

 

	   	  

Tarifas Desconto Observações 

	  Obrigatório -‐ 
Possuir	  idade	  superior	  a	  65	  anos	  assim	  como	  nacionalidade	  europeia.	  
Obrigatório	  cópia	  do	  Bilhete	  de	  Identidade. 

	  Alteração	  de	  
viagem 

	  -‐ Não	  é	  permitida 

	  Mínimo	  de	  Estadia 	  -‐	   	  Sem	  limite. 

	  Máximo	  de	  Estadia	   	  -‐ 6	  meses 

	  Bagagem	  de	  
Cabine 

	  -‐ 	  Máximo	  6	  Kg	  60cmx50cmx25cm 

	  Bagagem	  de	  Porão 	  -‐	   	  Máximo	  25	  Kg.	  /	  2	  Volumes 

	  Pagamento	  de	  
Bilhete 

	  -‐ 	  5	  dias	  após	  a	  data	  da	  reserva	  ou	  3	  dias	  antes	  da	  partida 

	  Cancelamento 	  -‐ 	  Em	  caso	  de	  cancelamento	  não	  tem	  direito	  a	  estadia. 

	  Reembolso 	  -‐ 	  Não	  reembolsável 



	  

	  

Tarifa	  Portadores	  de	  Deficiência	  

	  

	   	  

Tarifas Desconto Observações 

Obrigatorio 	  -‐ 
Possuir	  incapacidade	  superior	  a	  60%,	  comprovada	  por	  declaração	  do	  
médico 

	  Alteração	  da	  Viagem 	   	  Não	  é	  permitida 

	  Mínimo	  de	  Estadia 	  -‐	   	  Sem	  limite. 

	  Máximo	  de	  Estadia	   	  -‐ 	  6	  meses. 

	  Bagagem	  de	  Cabine 	  -‐ 	  Máximo	  6	  Kg	  ou	  60cmx50cmx25cm 

	  Bagagem	  de	  Porão 	  -‐	   	  Máximo	  25	  Kg.	  /	  2	  Volumes 

	  Pagamento	  de	  Bilhete 	  -‐ 	  5	  dias	  após	  a	  data	  da	  reserva	  ou	  3	  dias	  antes	  da	  partida. 

	  Cancelamento 	  -‐ 	  Em	  caso	  de	  cancelamento	  não	  tem	  direito	  a	  estadia. 

	  Reembolso	  
Passageiro 

	  -‐ 	  Não	  reembolsável. 



	  

	  

Tarifa	  Indivíduos	  Portadores	  de	  Deficiência	  das	  Forças	  Armadas	  	  

	  

	   	  

Tarifas Desconto Observações 

	  Obrigatório 	  -‐ 
Apresentação	  do	  cartão	  de	  Defecientes	  das	  Forças	  
Armadas 

	  Alteração	  de	  Viagem 	  -‐ 	  Não	  é	  permitida 

	  Mínimo	  de	  Estadia 	  -‐	   	  Sem	  limite. 

	  Máximo	  de	  Estadia	   	  -‐ 	  6	  meses 

	  Bagagem	  de	  Cabine 	  -‐ 	  Máximo	  6	  Kg	  ou	  60cmx50cmx25cm 

	  Bagagem	  de	  Porão 	  -‐	   	  Máximo	  25	  Kg.	  /	  2	  Volumes 

	  Pagamento	  de	  Bilhete 	  -‐ 	  5	  dias	  após	  a	  data	  da	  reserva	  ou	  3	  dias	  antes	  da	  partida. 

	  Cancelamento 	  -‐ 	  Em	  caso	  de	  cancelamento	  não	  tem	  direito	  a	  estadia. 

	  Reembolso	  Passageiro 	  -‐ 	  Não	  reembolsável. 



	  

	  

	  

Tarifa	  InterJovem	  

	  

 

Tarifas Desconto Observações 

	  Obrigatório -‐ 
Apresentação	  do	  respectivo	  cartão	  assinado	  com	  o	  
nome	  próprio. 

	  Alteração	  de	  viagem 	  -‐ 	  Não	  é	  permitida. 

	  Reservas 	  -‐ 	  Não	  são	  permitidas 

	  Mínimo	  de	  Estadia 	  -‐	   	  Sem	  limite. 

	  Máximo	  de	  Estadia	   	  -‐ 	  6	  meses. 

	  Bagagem	  de	  Cabine 	  -‐ 	  Máximo	  6	  Kg	  ou	  60cmx50cmx25cm 

	  Bagagem	  de	  Porão 	  -‐	   	  Máximo	  25	  Kg.	  /	  2	  Volumes 

	  Pagamento	  de	  Bilhete 	  -‐ 	  Na	  data	  de	  emissão. 

	  Cancelamento 	  -‐ 	  Não	  tem	  direito	  a	  estadia. 

	  Reembolso	  Passageiro 	  -‐ 	  Não	  reembolsável. 

	   	   
 

 


