ALUGUER DE ELÉTRICOS

Venha viajar no tempo a bordo dos carros elétricos históricos!
O Museu do Carro Eléctrico dispõe de um conjunto de veículos que aluga para passeios
pelas diferentes linhas de carros elétricos da cidade.
Desde os pequenos passeios na marginal até ao grande circuito que percorre as principais artérias
comerciais da cidade do Porto, as viagens de carro elétrico permitem desfrutar de momentos
inesquecíveis através da história e da beleza arquitetónica da cidade, avivadas pelas estórias que
temos para contar.

Contacte-nos para mais informações
Telefone: 22 615 8185
Email: museu@stcp.pt
www.museudocarroelectrico.pt
Informação válida a partir de 1 de janeiro de 2015

Aluguer de Carros Elétricos > Tabela Geral 2015
PREÇO POR VEÍCULO
23 ou 28 lugares sentados
32 ou 40 lugares sentados (*)

PERCURSOS CURTOS
150,00 €

PERCURSOS MÉDIOS
240,00 € €

PERCURSOS LONGOS
320,00 € €

220,00 €

320,00 € €

425,00 € €

Obs.: (*) Só efetua percursos na Marginal
VEÍCULOS ESPECIAIS > CE 100 e CE 104
Percursos na marginal até 30 minutos

CE 104 - 18 lugares sentados
CE 100 - 36 lugares sentados

Percursos na marginal até 60 minutos

280,00 € €
340,00 € €

CE 104 - 18 lugares sentados
CE 100 - 36 lugares sentados

360,00 € €
500,00 € €

Nota: Aos valores indicados acresce IVA à taxa de 6%

TEMPO SUPLEMENTAR DE PARAGEM

Por período/Veículo

25,00 € €

30 min
Nota: Aos valores indicados acresce IVA à taxa de 6%

VIAGEM COMENTADA

Grupo mínimo 15 pessoas

Por pessoa

4,00 € €

Nota: IVA incluído à taxa de 23%

PERCURSOS DISPONÍVEIS
PERCURSOS CURTOS (até 20 min.)

> Infante/Museu ou Museu/Infante
> Museu/Carmo ou Carmo/Museu
> P. Alegre/Museu ou Museu/P. Alegre
PERCURSOS MÉDIOS (até 45 min.)

> Infante/Passeio Alegre ou Passeio Alegre/Infante
> Infante/Museu/Infante ou Museu/Infante/Museu
> Infante/Museu/Carmo ou Carmo/Museu/Infante
> Infante/Carmo/Infante ou Carmo/Infante/Carmo
> Passeio Alegre /Carmo ou Carmo/Passeio Alegre
> Batalha/Museu ou Museu/Batalha
> Infante/Batalha ou Batalha/Infante
> Batalha/Carmo/Batalha

PERCURSOS LONGOS (até 90 min.)

> Infante/Passeio Alegre/Infante ou Passeio Alegre/
Infante/Passeio Alegre
> Museu/Batalha/Museu ou Batalha/Museu/Batalha
> Passeio Alegre/Batalha ou Batalha/Passeio Alegre
> Infante/Batalha/Infante ou Batalha/Infante/Batalha
> Passeio Alegre/Batalha/Passeio Alegre ou Batalha/
Passeio Alegre/Batalha

Nota: Todos os percursos podem começar e/ou terminar no Museu

Condições de aluguer:

1 - As reservas deverão ser confirmadas por escrito, com a antecedência mínima de 15 dias.
2 - No ato de reserva deve ser efetuado o pagamento de 50% do valor total do serviço e os restantes 50% devem ser pagos até à
data de realização do serviço.
3 - A anulação da reserva por parte do cliente obriga ao pagamento de 50%, 75% ou 100% do valor acordado consoante a
mesma seja comunicada ao Museu do Carro Eléctrico com 10, 5 ou menos dias de antecedência.
4 - A STCP, SA/Museu do Carro Eléctrico reserva-se o direito de anular qualquer reserva por factos que não lhe sejam diretamente
imputáveis, nomeadamente acidentes na via ou outros impedimentos que impeçam a normal circulação dos veículos e que não
sejam da responsabilidade da STCP, SA/Museu do Carro Eléctrico.
5 - A STCP, SA/Museu do Carro Eléctrico não pode ser responsabilizada pela interrupção de um serviço a decorrer devido a factos
que não lhe sejam diretamente imputáveis, nomeadamente acidentes na via ou outros ou impedimentos alheios à STCP que
não permitam a normal circulação dos veículos. Neste caso, o serviço será faturado ao cliente a 100%.
6 - Os preços de aluguer dizem respeito a um veículo para percurso pré-definido sendo a duração prevista dos mesmos meramente
indicativa.
7 - Os nossos alugueres realizam-se entre as 10h00 e as 19h00 todos os dias da semana. Serviços realizados fora deste
horário serão analisados caso a caso.
8 - Se à hora marcada para o início do serviço o cliente não comparecer, será dada uma tolerância de 30 minutos findos os
quais o(s) veículo(s) recolherão à estação de Massarelos. Neste caso, o serviço será faturado ao cliente a 100%.
9 - Caso o serviço se inicie mais de 30 minutos após a hora marcada, será aplicado o preço de tempo suplementar de paragem,
contado em períodos de 30 minutos/ veículo.

Informações e reservas: Tel.: 22 615 8185 I Fax.: 22 507 1150 I Email: museu@stcp.pt

FROTA DE ALUGUER
O Museu do Carro Eléctrico dispõe de uma frota de 8 carros elétricos restaurados ao seu estado original que aluga para
passeios pelas linhas de elétrico da cidade, com as seguintes características:
Carro “Brill 28”, com bancos em palhinha, construído em 1929 nas oficinas da Companhia
Carris de Ferro do Porto.
Capacidade: 28 pessoas sentadas
Carro elétrico 191

Carro "Brill" de Bogies, com bancos em palhinha, construído em 1928 e restaurado ao estado
original, pintado de verde claro.
Capacidade: 32 pessoas sentadas
Carro elétrico 275*

Carro "Brill 28", com bancos em palhinha, construído em 1925 e restaurado ao estado original,
pintado de amarelo vivo.
Capacidade: 23 pessoas sentadas
Carro elétrico 143

Carro "Brill 28", com bancos em palhinha, construído em 1942 e restaurado ao estado original,
pintado de amarelo vivo.
Capacidade: 23 pessoas sentadas
Carro elétrico 203

Carro de bogies com plataforma salão, construído em 1928 nas oficinas da Companhia Carris
de Ferro do Porto e restaurado ao estado original, com o esquema de pintura verde e branco.
Capacidade: 40 pessoas sentadas.
Carro elétrico 274*

Carro de bogies adquirido em 1928 à empresa belga Societé Anonyme des Ateliers de
Construction de Etablissements Familleureux, restaurado ao estado original, e com o esquema
de pintura verde e branco da Companhia Carris de Ferro do Porto.
Capacidade: 40 pessoas sentadas.
Carro elétrico 288*

VEÍCULOS ESPECIAIS
Réplica de veículo de 1910, totalmente aberto com bancos em madeira. Ideal para viagens nos
meses mais quentes do ano.
Capacidade: 36 pessoas sentadas
Carro elétrico 100*

Réplica de veículo dos finais do século XIX, com bancos em madeira dispostos longitudinalmente.
Capacidade: 18 pessoas sentadas
Carro elétrico 104*
NOTA: * Apenas para serviços na Marginal

Informações e reservas: Tel.: 22 615 8185 I Fax.: 22 507 1150 I Email: museu@stcp.pt

