A Transportes de Lisboa leva os festivaleiros ao
Super Bock Super Rock
16 a 18 de julho | Parque das Nações
A Super viagem começa na Transportes de Lisboa!

A Transportes de Lisboa volta a apoiar a realização de mais um grande evento da cidade de
Lisboa. Desta vez, o Festival Super Bock Super Rock.
Nos dias 16, 17 e 18 de julho o transporte dos festivaleiros estará garantido através de
metro e de autocarros.
Para tal, o Metropolitano de Lisboa irá reforçar a sua oferta em todas as linhas, até à 1:00
hora da manhã. A partir dessa hora, o transporte dos festivaleiros passa a ser garantido pela
Carris, através de uma carreira especial, gratuita e exclusiva para portadores de bilhetes do
festival a qual percorrerá a cidade entre a Gare do Oriente e o Cais do Sodré, até às 5:00
horas da manhã, com as seguintes paragens:











Gare do Oriente
Aeroporto
Rotunda do Relógio
Avenida do Brasil
Campo Grande
Entrecampos
Avenida da República
Marquês de Pombal
Restauradores
Cais do Sodré

Para chegar ou partir do Super Bock Super Rock, de autocarro e a qualquer hora, poderão
ser utilizadas diversas carreiras do serviço regular diurno e noturno da Carris, das quais
destacamos:
Carreiras do serviço regular diurno:


705 | Estação Roma-Areeiro – Estação Oriente (só dias úteis)



708 | Parque das Nações Norte – Estação Oriente – Martim Moniz



725 | Prior Velho – Estação Oriente



728 | Restelo – Estação Oriente – Portela



744 | Marquês Pombal – Estação Oriente – Moscavide



750 | Algés – Estação Oriente



759 | Restauradores – Estação Oriente



782 | Cais do Sodré – Estação Oriente – Moscavide (só dias úteis)



794 | Terreiro do Paço – Estação Oriente

Carreiras do Serviço noturno (Rede da Madrugada):


208 | Cais do Sodré – Estação Oriente



210 | Cais do Sodré – Estação Oriente – Prior Velho

Para uma utilização mais cómoda e eficaz do serviço, em qualquer horário, a Transportes de
Lisboa aconselha a compra antecipada dos Títulos de Transporte, bem como a consulta de
horários das carreiras de autocarro em http://carris.transporteslisboa.pt/

Lisboa, 15 de julho de 2015

Para mais informações contactar:
Transportes de Lisboa
Isa Lopes | T. 963 610 787

