
 Descubra Lisboa com o passe de transporte Web Summit 
Compre um passe de transporte Web Summit de 1, 3 ou 5 
dias. Viaje da forma mais económica e flexível pela cidade.
O passe permite viagens nos transportes públicos
de Lisboa, incluindo autocarros, ascensores, comboios, 
elétricos, elevador e metro.

Não é válido em rotas turísticas ou serviços 
de transporte para o aeroporto.

 Como funciona?
Cada cartão Viva Viagem vem pré-carregado 
com a duração que escolher: 1, 3 ou 5 dias.
Valide sempre o seu cartão, nos validadores, 
à entrada dos veículos e estações.
Após a primeira validação, pode fazer quantas 
viagens desejar, por períodos de 24h, 
dependendo da duração do passe que comprou.

 Benefícios
• Acesso a autocarros, elétricos, ascensores, elevador,  
 metro e comboios urbanos da CP;
• Um só cartão é válido em todos os transportes 
 referidos no ponto anterior;
• Poupe tempo e dinheiro, o passe Web Summit 
 é mais económico e mais prático do que comprar 
 várias viagens avulsas.

 Onde comprar
Compre online em metrolisboa.pt e resgate 
o seu cartão nas máquinas de venda automática 
do Metro, até ao final do dia 4 de novembro.
Quiosques do passe de transporte Web Summit:
• Aeroporto de Lisboa
 29, 30, 31 de outubro e 1 e 2 de novembro;
• Estação Oriente
 1 de novembro.

 Do aeroporto para o centro de Lisboa
De metro
Linha Vermelha; sair na estação São Sebastião; 
mudar para a linha azul; sair na estação Baixa-Chiado.
De autocarro
744 ou 783.

 Do aeroporto para o Web Summit
De metro
Linha Vermelha; sair na estação Oriente.
De autocarro
705 ou 744; sair na paragem estação Oriente.

 Do centro de Lisboa para o Web Summit
De metro
Linha Azul - estação Baixa-Chiado; sair na estação 
São Sebastião; mudar para a linha Vermelha; 
sair na estação Oriente.

Ou linha Verde - estação Baixa-Chiado; 
sair na estação Alameda; mudar para 
a linha Vermelha; sair na estação Oriente.

De autocarro
708, 728, 744, 759, 782, 794
ou Web Summit Shuttle*
*circula entre a estação Oriente 
e a Praça do Comérico das 8h às 18h/20h.
         De comboio CP
Estação Sete Rios ou Entrecampos 
até à estação do Oriente.

 Para os eventos principais da Night Summit
Consulte o website do Web Summit para saber 
onde os eventos terão lugar e depois consulte os 
sites da Carris, CP e Metro para planear a sua viagem.

  Validação
A validação do título de transporte é obrigatória.
À entrada dos veículos e das estações aproxime 
o cartão do validador.
O título de transporte é considerado validado 
apenas quando o validador acende a luz verde.
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All you need to know 
to get around Lisboa!

 Discover Lisboa with the Web Summit transport pass
Get a 1, 3 or 5 day Web Summit transport pass.
The easiest and cheapest way to travel around the city.
This pass covers Lisboa’s public transport network 
including buses, funiculars, lift, metro, trams and trains.

Not valid on tourist routes or Airport shuttle services.
 
 How does it work?
Each Viva Viagem card is pre-loaded to match 
your Web Summit transport needs of 1, 3 or 5 days.
Always swipe your travel card on the validators 
located at the vehicles entrance and stations.
After the first validation, you can travel as many 
journeys as you want, within a 24hours period,
depending on the period of the card you purchased.
 
 Benefits
• Access to buses, trams, funiculars, 
 Santa Justa Lift, metro and CP urban trains;
• No need to buy separate tickets for all transport 
 means mentioned previously;
• Save time and money, the Web Summit pass 
 is cheaper and easier than buying daily tickets.

 Where to buy
Shop online at metrolisboa.pt and then redeem 
your ticket at the Metro's vending machines 
until the end of November 4th.
Web Summit transport pass stands:
• Lisboa airport
 October 29th, 30th, 31th and November 1st and 2nd;

• Oriente station
 November 1st.

 From the airport to downtown Lisboa
By metro
Take the Red line to São Sebastião station; 
transfer to the Blue line to Baixa-Chiado station.
By bus
Take the 744 or 783.

 From the airport to Web Summit
By metro
Take the Red line; get off at Oriente station.

By bus
Take the 705 or 744; get off at Oriente station.

 From downtown Lisboa to Web Summit
By metro
Take the Blue line at Baixa-Chiado station; 
get off at São Sebastião station; 
transfer to the Red line; get off at Oriente station.

Or take the Green line at Baixa-Chiado station; 
get off at Alameda station; transfer to the Red line 
and get off at Oriente station.

By bus
Take the 708, 728, 744, 759, 782,794 
or Web Summit Shuttle* 
*runs between Oriente Station 
and Praça do Comércio from 8am to 6/8pm. 

By train CP
Take the train at Sete Rios or Entrecampos 
stations and get off at Oriente station.

 To Night Summit main events
Check the Web Summit website to find where the 
events take place and check Carris, CP and Metro 
operators’ websites to plan how to get there.

 Validation
Ticket validation is mandatory.
Use the validators at the entrance 
of vehicles and stations. Tickets are only 
valid after the green light comes on.
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