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AEROSHUTTLE COLOCA AEROPORTO DE LISBOA MAIS PERTO DA
CIDADE

A Carristur criou o Aeroshuttle, um serviço de ligação entre o Aeroporto Internacional de
Lisboa, a Gare do Oriente e Sete Rios. Este novo percurso, designado por Carreira 96, vem
complementar um outro, já existente, o Aerobus, alargando de forma significativa a rede de
cobertura de vários pontos da cidade de Lisboa de e para o Aeroporto. O novo serviço está
disponível diariamente entre as 07h00 e as 23h00 pelo preço de €3.

O Aeroshuttle, já em funcionamento, serve agora a ligação entre o Parque das Nações e o
Aeroporto, cobrindo uma necessidade criada desde que Lisboa se expandiu a Oriente. Para
além de completar o serviço de hotel shuttle que o Aerobus já oferecia, este novo circuito faz
também a ligação com o Terminal Rodoviário, em Sete Rios. O bilhete de bordo é único, válido
no dia da obliteração, com acesso ao Aerobus, ao Aeroshuttle e ainda à rede de transportes
públicos da Carris.

Pretende-se privilegiar as ligações entre o Aeroporto de Lisboa e o Cais do Sodré, com paragem
nos principais pontos da cidade. Este serviço, na globalidade, faz a correspondência com a
Linha-férrea do Algarve, em Entrecampos, e com a Linha do Estoril/Cascais, no Cais do Sodré.
Os circuitos foram desenhados para se complementarem na cobertura dos principais hotéis da
cidade.

Oriente: Tryp Oriente, Tivoli Tejo, Olissippo Oriente, Vip Arts
Campo Grande: Radisson
Entrecampos: NH Campo Grande, Hotel Villa Rica Lisboa
Palma de Cima: Marriott
Av. José Malhoa: Corinthia Lisboa, Mercure Lisboa
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Av. José Malhoa Sul: Novotel, Açores, Ibis José Malhoa, Sana Malhoa
S. Sebastião: Real Residência, Olissippo Marquês de Sá, Príncipe, Reno, Nazareth
Castilho/Parque: Rex, Meridien, Ritz
Castilho/Braamcamp: Diplomático, Flamingo, Astória, Florida, Feniz, Aviz, Clarion Suites
Mouzinho da Silveira: Jorge V, Nacional, Ibis Liberdade, Altis

Ao longo dos mais de 20 anos, a Carristur, uma empresa do Grupo Carris, tem-se pautado pela
inovação e excelência, de forma a proporcionar aos Turistas que visitam Lisboa, um leque
muito alargado de serviços. Conhecer a Cidade de forma confortável e aproveitando as
valências de mobilidade turística é o grande contributo da Carristur para o Turismo em Portugal
e em específico para a Cidade de Lisboa. Este novo serviço é a resposta a um desafio lançado
pela ANA – Aeroportos de Portugal, e assume-se como um dos melhores complementos ao
acolhimento prestado no Aeroporto de Lisboa.

A operar em Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Funchal, A Carristur – Inovação em Transportes
Urbanos e Regionais, Lda., detida a 100% pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A.
Assume como missão a satisfação incondicional dos seus clientes, a busca incessante pela
inovação, o respeito pela concorrência, o incentivo ao trabalho em equipa e o contributo para a
divulgação do nome de Portugal além fronteiras. Com três áreas de actividade – Formação,
Estudos e Turismo – a empresa encontra-se em processo de certificação de qualidade.

Conhecida pelos históricos eléctricos vermelhos e pelos emblemáticos autocarros panorâmicos
de dois pisos, a área de Turismo da Carristur prima pela inovação e qualidade dos
equipamentos e dos serviços prestados. De destacar as várias iniciativas com sucesso levadas a
cabo por este departamento em 2007 tais como, os percursos Lisboa, Porto e Funchal a Brilhar
e o eléctrico dos Reis Magos em Lisboa.

Também este ano, na Madeira, a Carristur apresentou um novo produto em Câmara de Lobos,
diversificando desta forma sua oferta, com o intuito de oferecer um melhor e mais completo
serviço aos turistas.

Anexo: Diagrama de percurso da Carreira 96 - Aeroshuttle
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