0,20 €
0,20 €
1,50 €
10,00 €
7,50 €
7,50 €

2,00€
Extravio Bilhete

PARQUE ESTACIONAMENTO
MIRA SINTRA - MELEÇAS

PARQUE ESTACIONAMENTO MONTE ABRAÃO

(Valores incluem IVA à taxa legal em vigor)
Todos os dias – 24 Horas

Todos os dias – 24 Horas

BILHETES ROTATIVOS
Primeira fração de 15 minutos (mínimo)
Frações de 15 minutos seguintes até ao máximo diário
Máximo diário
AVENÇAS
Avença 24 Horas
Avença das 7H00 às 22H00
Avença Park&Ride
(estacionamento 24H por 7,50€ acrescido do valor do passe mensal
de comboio – apenas vendido na bilheteira da CP entre os dias 26 e
30 de cada mês e para utilização no mês seguinte)
OUTROS CUSTOS
Cartão de Avença
Pagamento do máximo diário do próprio dia, acrescido do máximo
diário por cada dia suplementar que o veículo tenha permanecido
no parque.

(Valores incluem IVA à taxa legal em vigor)

0,20 €
0,20 €
1,50 €
20,00 €
15,00 €
12,00 €

2,00€
Extravio Bilhete

BILHETES ROTATIVOS
Primeira fração de 15 minutos (mínimo)
Frações de 15 minutos seguintes até ao máximo diário
Máximo diário
AVENÇAS
Avença 24 Horas
Avença das 7H00 às 22H00
Avença Park&Ride
(estacionamento 24H por 12,00€ acrescido do valor do passe
mensal de comboio – apenas vendido na bilheteira da CP entre os
dias 26 e 30 de cada mês e para utilização no mês seguinte)
OUTROS CUSTOS
Cartão de Avença
Pagamento do máximo diário do próprio dia, acrescido do
máximo diário por cada dia suplementar que o veículo tenha
permanecido no parque.

PARQUE ESTACIONAMENTO PORTELA DE SINTRA

PARQUE ESTACIONAMENTO QUELUZ-BELAS

(Valores incluem IVA à taxa legal em vigor)

(Valores incluem IVA à taxa legal em vigor)

Todos os dias – 24 Horas

0,20 €
0,20 €
1,50 €
20,00 €
18,00 €
12,00 €

2,00€
Extravio Bilhete

BILHETES ROTATIVOS
Primeira fração de 15 minutos (mínimo)
Frações de 15 minutos seguintes até ao máximo diário
Máximo diário
AVENÇAS
Avença 24 Horas
Avença das 7H00 às 22H00
Avença Park&Ride
(estacionamento 24H por 12,00€ acrescido do valor do passe
mensal de comboio – apenas vendido na bilheteira da CP entre os
dias 26 e 30 de cada mês e para utilização no mês seguinte)
OUTROS CUSTOS
Cartão de Avença
Pagamento do máximo diário do próprio dia, acrescido do
máximo diário por cada dia suplementar que o veículo tenha
permanecido no parque.

Todos os dias – 24 Horas
0,20 €
0,20 €
1,50 €
20,00 €
18,00 €
12,00 €

2,00€
Extravio Bilhete

BILHETES ROTATIVOS
Primeira fração de 15 minutos (mínimo)
Frações de 15 minutos seguintes até ao máximo diário
Máximo diário
AVENÇAS
Avença 24 Horas
Avença das 7H00 às 22H00
Avença Park&Ride
(estacionamento 24H por 12,00€ acrescido do valor do passe
mensal de comboio – apenas vendido na bilheteira da CP entre os
dias 26 e 30 de cada mês e para utilização no mês seguinte)
OUTROS CUSTOS
Cartão de Avença
Pagamento do máximo diário do próprio dia, acrescido do
máximo diário por cada dia suplementar que o veículo tenha
permanecido no parque.

