Saiba
qual o
bilhete
certo
O bilhete viagem Carris/Metro, o bilhete diário
Carris/Metro e o zapping podem ser adquiridos
nos seguintes locais:

• Postos de venda das estações de Metro;
• Máquinas de venda automática
em todas as estações de Metro;

• Espaços Cliente

Arco do Cego, Campo Grande e Santo Amaro;

• Quiosques mob Carris
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•

Cais do Sodré, Campo Pequeno, Colégio Militar,
Lumiar e Praça da Figueira;
Pontos mob Carris, estações CTT e Agentes Payshop.

Saiba mais em:
www.transporteslisboa.pt
Rede Espaços Cliente
(Arco do Cego, Campo Grande, Cais do Sodré,
Marquês de Pombal e Santo Amaro)

Vai viajar em Lisboa?
Saiba qual o bilhete certo para si.
Modos de Transporte
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Cartão

Valor do título

7 colinas
viva viagem

1,40€

Se durante um dia pretende realizar múltiplos
percursos na Carris e/ou Metro, opte pelo bilhete
diário Carris/Metro, válido para um número ilimitado
de viagens durante 24 horas
(a partir da primeira validação de entrada).

7 colinas
viva viagem

6,00€

Bilhete adequado

Cartão

Valor da viagem

7 colinas
viva viagem
Lisboa viva

Carregamentos
de 3€ a 40€

Bilhete viagem Carris/Metro
Carris
e/ou
Metro

(utilização pontual)
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Bilhete adequado
Se, para chegar ao seu destino, precisa de realizar
percursos na Carris e/ou Metro, opte pelo bilhete
viagem Carris/Metro, válido para efetuar um número
ilimitado de viagens durante 1 hora
(entre a primeira e a última validação de entrada).
Não são permitidas utilizações/entradas
consecutivas no Metro.

Bilhete diário Carris/Metro
Carris
e/ou
Metro

(utilização pontual)

Modos de Transporte

Zapping
Título de transporte pré-pago, em que o valor da viagem
realizada vai sendo descontado ao saldo do cartão.
Carris e Metro

1,25€

Válido em toda a rede do serviço
regular durante 1 hora.

CP

Válido nos comboios urbanos de Lisboa
durante 2 horas.

1,80€

Transtejo/Soflusa

Válido nas ligações fluviais com
a margem sul, para uma viagem .

de 1,12€
a 2,65€

Metro Sul do Tejo

Válido em toda a rede,
para uma viagem durante 1 hora.

0,85€

Fertagus

Válido em toda a rede, sendo obrigatória
a pré-seleção origem/destino.

de 1,40€
a 4,35€

Na Carris o serviço regular de transporte inclui autocarros, elétricos,
elevador de Sta. Justa e ascensores da Bica, da Glória e do Lavra.
Não inclui circuitos turísticos, nem Aerobus.
O cartão 7 colinas/viva viagem (0,50€) é recarregável e válido por 1 ano.

A validação do título
de transporte é obrigatória.

