
Mobilidade 
 

 

TRANSPORTES  

AVIC 

 10% de desconto médio em viagens expresso 

CP 

 20% nos comboios Intercidades, Regionais e Inter-Regionais 

Intercentro 

 10% nas carreiras regulares de passageiros para toda a Europa 

Eva- Expresso Qualidade 

 20% ida/volta e 15% ida - diariamente excepto 6as feiras e Domingos 

 15% ida/volta e 10% ida - 6as feiras e Domingos. 

Intra_Rail 

 14% no Intra_Rail Xcape (3 dias) 

 11% no Intra_Rail Xplore (10 dias) 

Ambos incluem viagens de comboio e alojamento nas Pousadas de Juventude 

Rede Expressos 

 Bilhete de ida e volta - 20% de desconto nos seguintes dias: segunda, terça, quarta, quinta 
e sábado. Sexta e domingo 15% de desconto. 

 Bilhete Simples - 15% de descontos nos seguintes dias: segunda, terça, quarta, quinta e 
sábado. Sexta e domingo 10% de desconto. 

ALOJAMENTO 

Pousadas de Juventude: 

 10% em quarto duplo- Domingo a Quinta-feira 

 5% em quarto duplo- Sexta-feira e Sábado 

 15% em quarto múltiplo- todos os dias da semana 

Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal 

 20% na emissão de cartaS de campista e na entrada dos parques da FCMP 

Orbitur 

 10% nos parques Orbitur em campismo e alojamento 



(Excepto entre 11/07 e 31/08/2010) 

RESTAURAÇÃO 

Mc Donald's 

 McMenu Grande pelo preço de um McMenu Normal (apenas em restaurantes aderentes) 

Ibis 

 Pequeno-almoço gratuito para 1 ou 2 pessoas alojadas no mesmo quarto, nos hotéis Ibis 
em Portugal e Espanha 

Cervejeira Lusitana 

 10% no prego no prato 

Telepizza 

 Em todos os pedidos que incluam Pizza, por mais 1,5€ adquire uma bebida de lata e 2 pães 
de alho 

TURISMO 

Abreu 

 5% em toda a programação turística Abreu, para ti e para os teus pais 

Atlântico Escola de Rafting 

 10% em todas as actividades  

Avis 

 40% no aluguer de veículos ligeiros em Portugal Continental 

 10% no aluguer de veículos comerciais em Portugal Continental 

Código de desconto Avis - AWD U097201 

Alfa Aventura 

 10% em todas as actividades 

Amieira Marina 

 10% sobre as tarifas de balcão no aluguer de Barcos - Casa da Amieira Marina, não 
acumulável 

 5% com outras promoções em vigor 

Equinócio 

 20% nas actividades de pêndulo, rafting, slide, paintball, bodyboard, escalada, rappel e 
caminhadas 



Europcar  

 10% sobre as tarifas promocionais 

Gescruzeiros 

 10% sobre as tarifas de balcão de todos os passeios da Gescruzeiros no Grande Lago do 
Alqueva 

 5% em outras promoções em vigor 

Homem ao Mar 

 15% em toda a gama de produtos NAVA 

 10% em cursos recreativos 

 5% em cursos técnicos 

(Exclui enchimentos e mergulhos) 

Kartódromo 

 Évora - 10% de desconto 

 Abrantes - 10% de desconto 

 Baltar - 10% de desconto 

 Campera Karting - 10% de desconto 

LusoRafting 

 15% em rafting, escalada, rappel, slide, ponte tibetana e tirolesa, paintball, tiro com arco e 
canyoning 

Melgaço Radical 

 20% em rafting 

Skiparque 

 50% em ski ou snowboard (em época baixa) 

 20% em ski ou snowboard (em época alta) 

 20% no parque de campismo 

Ski Clube Quinta Grande 

 10% em aula individual de ski ou wakeboard 

Tagus 

 25% nas taxas de emissão de passagens áreas sobre o preço de tabela nos balcões 

Troca Tintas 

 10% no paitball 

Transtejo 



 50% nos cruzeiros da Transtejo no rio Tejo, de Abril a Outubro 

PARQUES TEMÁTICOS 

Museu do Douro 

 50% na entrada do museu 

Aquashow 

 15% na entrada no parque 

Badoca Safari Park 

 10% na entrada no parque 

Centro Ciência Viva de Constância 

 50% nas visitas guiadas ao parque e sessões de Planetário: sessões nocturnas e cursos de 
Astronomia 

FIL 

 50% em exposições organizadas pela AIP e abertas ao grande público 

Jardim Zoológico 

 12% na entrada do parque 

Oceanário de Lisboa 

 15% na entrada do parque 

Visionarium 

 Até 40% na entrada do centro 

 10% na Loja Visionarium 

Planetário Calouste Gulbenkian 

 50% por sessão 

Parque de Sintra 

 10% na entrada 

SEA LIFE Porto 

 20% na aquisição de um bilhete para o Sea Life Porto 

XL PARTY 

 10% na inscrição da XL PARTY 



AUTO 

Midas 

 30% em pneus 

 25% em peças 

Escola de Condução Unidos do Volante 

 10% em cartas de condução de ligeiros e motociclos, categorias A e B 

Suzuki 

 6% na aquisição de um automóvel Suzuki 

 10% em peças e acessórios originais 


