Hello Lisbon Serviced Apartments | Bairro Alto

How to get there?

Como Chegar?

Arriving by plane
By Transfer Service: PickMe is our partner to make your trip
easier to and from Lisbon airport, at affordable prices. To
subscribe to the service, please send us a message.

Do Aeroporto de Lisboa
De Transfer: A PickMe é nosso parceiro e pode tornar muito
fácil a sua chegada à Hello Lisbon Bairro Alto. Se pretender
subscrever o serviço, por favor contacte-nos.

By Metro (Underground): Catch the Red Line tube and at São
Sebastião change to the Blue Line (destination Santa Apolónia)
til Baixa-Chiado.
Travel time is approximately 35 minutes + a 5 minute walk
to Hello Lisbon Bairro Alto.

De Metro: Apanhe o Metro, Linha Vermelha e em São Sebastião
mude para a Linha Azul (direcção de Santa Apolónia) até à
estação Baixa-Chiado.
O tempo de viagem é de aproximadamente 35 minutos
+ 5 minutos a pé até ao Hello Lisbon Bairro Alto.

By taxi: Taxi is also a good option and takes about 15 minutes.
Taxis allow you to arrive at Hello Lisbon Bairro Alto 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 Bairro Alto 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:
Metro - (http://www.metrolisboa.pt/eng/)
Arriving by car
Please click on the map above to trace your route.

Travessa dos Fiéis de Deus, 34
1200-189 Lisbon | Portugal
Lat: 38.711955 Long: -9.144254

Para mais informação visite os seguintes sites
Metro - (http://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: +351 937 770 007

