
 

 

Parceria Ticket / Volkswagen Beetle Tour 

 

 

IDIOMAS  

 Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Português. 

 

TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 

 Máximo de 3 pessoas por veículo (3 adultos ou 2 adultos e 2 crianças pequenas); 

Reservas até máximo de 9 pessoas (3 VW Beetle); 

 Crianças até aos 6 anos de idade (inclusive) não podem circular. Dos 7 aos 12 anos ou 

até aos 135cm de altura, podem circular com assento Booster (por favor informe a 

empresa com antecedência). Menores de idade deverão ser acompanhados por um 

adulto; 

 Preço por veículo e não por pessoa; 

 Não recomendado a pessoas com incapacidades físicas ou mentais. Proibido a 

pessoas alcoolizadas. 

INCLUI: 

 Pick up / drop off no centro de Lisboa – sob pedido; 

 Seguro de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais; 

 Oferta de 1 garrafa de água por pessoa; 

 Itinerário pode ser completamente customizável. Se tiver um conjunto específico de 

monumentos ou locais que gostaria de visitar, sinta-se livre para partilhar com a Boost 

Portugal; 

 Cada Tour é acompanhado por um dos experientes Storytellers que fornecerá algumas 

descrições dos monumentos e da história, ao longo do caminho. 



 

 

EXCLUI: 

 Bilhetes ou entradas em monumentos. 

 

POLÍTICA NO-SHOW, CANCELAMENTO OU REEMBOLSO: 

 Todas as reservas podem ser reagendadas/reembolsadas/canceladas gratuitamente 

até às 17h00 locais do dia anterior à reserva. Após este horário a reserva será cobrada 

a 100%; 

 Por condições meteorológicas adversas e caso a Boost Portugal verifique que não 

existem as condições mínimas de segurança, é possível reagendar no próprio dia 

mediante disponibilidade de horário. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

 Em caso de dúvidas: (+351) 910 802 000 ou reservas@boostpotugal.com  

 Mais informações em www.boostportugal.com 

 Horário de funcionamento: todos os dias das 9h30 às 18h30. Encerra na tarde dos dias 

24 e 31 de Dezembro e ainda nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro. 
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