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How to get there?

Como Chegar?

Arriving by plane
By Metro (Underground) + Bus (Carris): Catch the Red Line
tube and at Alameda change to the Green Line (destination
Cais do Sodré) til Rossio. At Praça da Figueira, right beside
Rossio, catch the nº. 737 bus (destination Castelo) and get off
at Largo do Contador Mor.
Travel time is approximately 40 minutes + a 1 minute walk to
Hello Lisbon Castelo.

Do Aeroporto de Lisboa
De Metro+Autocarro (Carris): Apanhe o Metro, Linha
Vermelha e em Alameda mude para a Linha Verde (direcção
de Cais do Sodré) até ao Rossio. Na Praça da Figueira (mesmo
ao lado do Rossio) apanhe o autocarro 737 (direcção Castelo)
até ao Largo do Contador Mor.
O tempo de viagem é de aproximadamente 40 minutos
+ 1 minuto a pé até ao Hello Lisbon Castelo.

By taxi: Taxi is also a good option and takes about 15 minutes.
Taxis allow you to arrive at Hello Lisbon Castelo from any
point in the city, but of course the tariff also increases
according to the distance, traffic and day time.

De taxi: Taxi também é uma boa opção e a viagem tem
a duração de cerca de 15 minutos. Os taxis permitem-lhe
chegar ao Hello Lisbon Castelo de qualquer ponto da cidade,
podendo, no entanto, haver aumento da tarifa de acordo
com a distância, o tráfego e o horário.

For further information please visit the websites:
Carris - (http://www.carris.pt/en/home/)
Metro (Underground) – (https://www.metrolisboa.pt/en/)
Arriving by car
Please click on the map above to trace your route.

Rua de São Tomé, 26
1100-562 Lisbon | Portugal
Lat: 38.713842 Long: -9.130835

Para mais informação visite os seguintes sites
Carris - (http://www.carris.pt/)
Metro – (https://www.metrolisboa.pt)
De automóvel
Por favor clique no mapa em cima para definir o seu percurso.

website: www.hello-lisbon.com
email: info@hello-lisbon.com
tel: +351 937 771 777

