BOAT HOP ON HOP OFF - NASCEU A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA MAIS COMPLETA
DE LISBOA – DE BARCO E DE AUTOCARRO, NUM ÚNICO SERVIÇO
Desde dia 20 de junho que Lisboa pode ser vista de vários ângulos, de barco e de autocarro
panorâmico, oferecendo o que de melhor a terra e o rio têm para conhecer. O serviço da
Lisboat e do Grupo Barraqueiro inaugura oficialmente os novos cruzeiros dia 21 de julho.

Lisboa, 21 de julho de 2017 – Graças à mais recente atração da cidade Lisboeta, a Boat Hop On
Hop Off, já é possível fazer cruzeiros turísticos em Lisboa associados aos conhecidos percursos
panorâmicos Lisbon Sightseeing (Cityrama Gray Line Portugal), realizados nos já habituais
autocarros vermelhos de dois andares, que cruzam a cidade, passando nos pontos mais
emblemáticos da capital, como o Castelo, a Torre de Belém, o Oceanário, o Parque Eduardo VII,
a Costa do Sol e muitos outros.
O Boat Hop on Hop off é o novo serviço do grupo Barraqueiro que permite a expansão destes
percursos “rio adentro”. Ou seja, basta adquirir um só bilhete e apanhar o barco ou o autocarro
em qualquer ponto do seu percurso da cidade de Lisboa, permitindo uma experiência muito
mais enriquecedora e completa, a new way to love Lisbon.

O que se quer é que turistas e lisboetas se tornem verdadeiros navegadores, e inspirados pela
história de navegação portuguesa, possam sentir um salpico das descobertas – não das Índias
– mas das pequenas maravilhas de Lisboa a partir do Tejo.
O conceito surgiu de uma parceria entre a Lisboat e a Cityrama Gray Line Portugal, empresa do
Grupo Barraqueiro, e veio complementar o serviço turístico de Lisboa, procurando oferecer um
pacote de viagens mais completo, mais fácil e mais divertido para os visitantes.
A quinta linha da Cityrama tem uma viagem completa com a duração de 2h e faz três paragens
ao longo do rio Tejo: no Cais do Sodré, na Doca de Alcântara e na Torre de Belém.
Criou-se também o Boat Hop On Hop Off 72h de forma a abranger todas as combinações das 5
linhas, conhecendo a cidade por terra e rio.
O preço para uma viagem standard é de 20€, e os preços podem variar entre este valor e os 38€
consoante o pacote escolhido. As crianças até aos 5 anos de idade não pagam e até aos 10 anos
têm um desconto de 50%.
Os barcos saem da Doca do Bom Sucesso em Belém entre as 10h00 e as 18h00, de hora a hora.
Sendo um serviço Hop On Hop Off Bus & Boat, os clientes podem andar durante 24, 48 ou 72
horas, as vezes que quiserem e sair e entrar nos destinos que preferirem, nas paragens
indicadas.
Agora é possível ver Lisboa de todos os ângulos. Que nada fique por visitar e ver. Nasceu uma
nova forma de amar Lisboa.

