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Por um euro
FlixBus liga Guimarães, Coimbra e Setúbal a 17 cidades em
Espanha e França
A 9 de janeiro, a Flixbus vai colocar à venda milhares de bilhetes a um euro para viajar de
Guimarães, Coimbra e Setúbal para Espanha e França. A campanha irá decorrer das 16h00
às 21h00 desta quarta-feira e será apenas para viagens reservadas entre os dias 14 de
janeiro e 28 de fevereiro. A startup alemã revela que a promoção estará ativa no site da
empresa na internet e na aplicação móvel.
Segundo Pablo Pastega, CEO da Flixbus Portugal e Espanha, “já temos 17 linhas a ligar
cidades portuguesas a múltiplos destinos em Espanha e em França. Queremos estar
presentes em todas as cidades de Portugal de média dimensão, por isso, há vários meses
que temos vindo a trabalhar intensamente para aumentar o número de paragens em
Portugal com autocarros da FlixBus”. O responsável salienta que “muitas destas cidades
não têm ligações de comboio ou de avião, ou não têm autocarros com a qualidade de
transporte em autocarro que a FlixBus pode oferecer, ou seja, um serviço seguro, a preços
justos. Com esta oferta ficam facilitadas não só as viagens de portugueses para cidades
estrangeiras como também se propicia a vinda de estrangeiros diretamente para estes locais
que têm beleza, história e paisagens maravilhosas para oferecer a quem os visita.”
A empresa refere ainda que “ao viajar com a FlixBus a população de Coimbra, Setúbal e
Guimarães vai encontrar, em todas as linhas, autocarros novos e confortáveis, wifi, pontos
de carregamento para portáteis, tablets e telemóveis e espaço extra entre os assentos.
Pensando, ainda, no conforto dos seus passageiros os autocarros da FlixBus disponibilizam,
entre outros serviços, casas-de-banho dentro dos autocarros e lanches e bebidas baratas
durante as viagens”.
As ligações que a Flixbus irá passar a dispor são as seguintes:
A partir de Setúbal:
Setúbal - Aeroporto de Faro - Huelva - Sevilha (autocarro diurno)
Setúbal - Madrid - Aeroporto de Madrid - Valência (autocarro noturno)
Setúbal - Évora - Córdoba - Málaga (autocarro noturno)
Setúbal - Huelva - Sevilha - Granada (autocarro noturno)
A partir de Coimbra:
Coimbra - Cidade Rodrigo - Salamanca - Ávila - Madrid - Aeroporto de Madrid (autocarro
noturno)
Coimbra - Aveiro - Viseu - Guarda - Cidade Rodrigo - Salamanca - Valladolid - Burgos Baiona - Pau - Tarbes – Toulouse

A partir de Guimarães:
Guimarães - Porto - Aveiro - Coimbra - Cidade Rodrigo - Salamanca - Ávila - Madrid Aeroporto de Madrid (autocarro noturno)
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