Royal Belém

Hop On Hop Oﬀ : A partir de 8.00€

A História de um país vive nas suas cidades, nas suas ruas, nos seus edifícios, nas suas gentes, nos seus
museus, no ar que ali se respira. Venha conhecer Lisboa e Portugal neste percurso que o levará pelos mais
icónicos monumentos e polos culturais de Lisboa.

Duração

Local de Partida

Linha de Royal Belém: 01h15m

Corpo Santo/Cais do Sodré

Descrição
Cultura, arquitetura e história: este é o circuito que o levará a descobrir os segredos dos mais belos
monumentos de Lisboa. Passará por locais emblemáticos como a Torre de Belém ou o Mosteiro dos
Jerónimos, pelos mais incríveis museus, como o Museu dos Coches ou o MAAT — o Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia. Aproveite para descer também na paragem do Museu de Arte Antiga, que acolhe
a mais relevante coleção pública de arte antiga do País, onde poderá almoçar desfrutando de uma
magníﬁca vista sobre o Tejo. Terá ainda a oportunidade de visitar o Centro Cultural de Belém, sede do
Museu Berardo, entre muitos outros locais imperdíveis da cidade. Desça nas várias paragens e passeie-se
pelas vias pedonáveis que a zona tem para lhe oferecer.

Intinerário
Linha de Royal Belém:
1 - Corpo Santo/Cais do Sodré
2 - Mercado da Ribeira
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3 - Museu de Arte Antiga
4 - Pilar 7 (Ponte 25 de Abril)
5 - Museu dos Coches
6 - Palácio Nacional da Ajuda
9 - Mosteiro dos Jerónimos
10 - Av. Torre de Belém

Frequência

Preços

Linha de Royal Belém:

Adulto: 8.00€

A cada 40 minutos, aproximadamente
Criança:
Até aos 5 anos: Gratuito
Dos 6 aos 10 anos: 50% do valor do título de viagem
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