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15 junho 2012
CARRISTUR E ARRIVA LANÇAM
CIRCUITO TURÍSTICO EM
GUIMARÃES
No próximo dia 15 de Junho às 9:30 a CARRISTUR em parceira com a ARRIVA farão
o lançamento oficial do circuito turístico ‘Guimarães Tour’.
A viagem inaugural partirá da Alameda de S. Dâmaso e contará com a presença do
presidente da Câmara Municipal de Guimarães, António Magalhães. O circuito será
realizado num mini bus descapotável e passará pelos principais monumentos e
zonas de interesse turístico da Capital Europeia da Cultura 2012.
Desde o Largo do Toural, Largo República do Brasil, passando pelo Teleférico e sem
esquecer o emblemático Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães, a
viagem reúne os locais mais emblemáticos da cidade. Em funcionamento de 3ªfeira
a domingo e com uma duração aproximada de 45 minutos, o circuito terá 9
partidas diárias da Alameda de São Dâmaso: 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 14h30,
15h30, 16h30, 17h30 e 18h30.
O circuito será operado em sistema hop-on hop-off, sendo possível sair e entrar nos
autocarros em qualquer paragem do circuito, durante a validade do bilhete (24h).
Existirão 3 tipos bilhetes:
- Adulto: 10€
- Criança (dos 4 aos 12 anos): 5€
- Desconto (+ 4 pessoas): 7,5€
No primeiro trimestre de exploração do circuito, a informação turística a bordo será
disponibilizada por uma guia-intérprete que dará a conhecer em 3 idiomas
(Português, Espanhol e Inglês) a história, as curiosidades e os pormenores que
fazem de Guimarães uma das cidades mais especiais do nosso País. Desta forma, a
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Carristur amplia a sua oferta turística a 6 cidades portuguesas: Lisboa, Porto,
Funchal, Braga, Coimbra e Guimarães.
A Carristur é o maior operador de circuitos turísticos em autocarro panorâmico em
Portugal. Sob a marca Yelllow Bus está presente noutras cinco das mais belas
cidades portuguesas -Lisboa, Porto, Funchal, Coimbra e Braga – e através dos seus
serviços turísticos, pretende proporcionar uma experiência única àqueles que as
visitam, assumindo-se como um promotor turístico das mesmas.
O grupo Arriva é parceiro da Carristur nesta exploração. É um dos maiores grupos
de serviço de transporte na Europa, sendo detentor dos TUG, operação urbana no
concelho de Guimarães.

Para mais informações:
www.yellowbustours.com
yellowbus@carristur.pt

