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CERTIFICATE OF EXCELLENCE FOR THE YEAR OF 2012”
TRIPADVISOR DISTINGUE YELLOW BUS SIGHTSEEING TOURS
NO PORTO
A Carristur recebeu este ano o “CERTIFICATE
OF EXCELLENCE FOR THE YEAR OF 2012” pelo
TripAdvisor,

um

importante

prémio

que

distingue o trabalho realizado pela Carristur na cidade do Porto.
O TripAdvisor afirma-se como o maior sítio online de recolha e tratamento de
feedback dos clientes na área de Turismo, sendo que a acumulação de avaliações
de topo, feitas de forma consistente, pelos viajantes TripAdvisor, ao serviço Yellow
Bus Sightseeing Tours no Porto, ditou a entrega do “CERTIFICATE OF EXCELLENCE
FOR THE YEAR OF 2012”.
Com uma votação de 4 valores em 5, a marca Yellow Bus Porto alcançou um lugar
de prestígio nesta rede social.
Este prémio, apenas entregue às entidades com melhor registo na comunidade
TripAdvisor, é uma conquista significante, que merece reconhecimento por parte do
público viajante em geral e que distingue o bom trabalho realizado pela Equipa
Yellow Bus na cidade do Porto.
Novo circuito Santa Cruz Sightseeing
A partir de amanhã, dia 19 de Julho, a CARRISTUR, em parceria com os HORÁRIOS
DO FUNCHAL, inicia um novo circuito

na ilha da Madeira, “Santa Cruz

Sightseeing”.
O circuito, a realizar num mini bus, visa proporcionar aos seus visitantes a
oportunidade de visitar os centros de freguesia, conhecer os seus costumes e
tradições,

bem

como

usufruir

da

possibilidade

de

fazer

algumas

Levadas
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aproveitando o ar fresco e belas paisagens que o concelho de Santa Cruz tem para
oferecer.
Ao longo das 25 paragens disponíveis, o visitante tem a possibilidade de realizar
algumas levadas, visitar as praias de Santa Cruz e do Caniço de Baixo, ou ainda,
visitar o miradouro do majestoso Cristo Rei no Garajau, aproveitando para uma
viagem de teleférico até à praia local.
Nos centros das freguesias, tem ao seu dispor diversas ofertas tradicionais desde o
artesanato em Vime na Camacha, à prova da “Cidra” famosa e emblemática bebida
da Vila do Santo da Serra.
O circuito funcionará às quartas-feiras com uma duração aproximada de 1h30, com
5 partidas diárias do terminal junto ao Hotel D. Pedro Garajau: 8h; 9h30; 11h;
14h30; 16h
Operará no habitual sistema hop-on hop-off, sendo possível sair e entrar nos
autocarros em qualquer paragem do circuito, durante o dia.
O preço dos bilhetes
- Adulto: 12€
- Criança: 6€

