Linha do Vouga

Comboio Histórico
Historical Train

Pontos
de venda
Sales
points

Viagem ida e volta entre Aveiro e Macinhata do Vouga
Return journey from Aveiro to Macinhata do Vouga.
Adulto | Adult

30,00€

Criança (4 aos 12 anos)
Child (from 4 to 12 years old)

16,50€

Comboio Histórico
Bilheteiras CP
cp.pt (Bilheteira Online)
Linha de Atendimento 707 210 220
Agências de Viagens
Unidades Hoteleiras | Operadores Turísticos
Historical Train
Ticket offices
cp.pt (Online Tickets)
Customer care line (+351) 707 210 220
Travel agents | Hotels | Tour Operators

Bilhete não reembolsável e/ou revalidável.
This ticket cannot be refunded nor reissued.

Viagens de ligação a Aveiro:
Journeys connecting to Aveiro:

Pack Comboios Históricos
Bilheteiras CP
Historical Trains Pack
Ticket offices

• 30% de desconto nas viagens em comboios Alfa Pendular,
Intercidades e Regional.
30% off train journeys on Alfa Pendular, Intercidades and
Regional trains.
• 2€ viagem ida e volta nos Comboios Urbanos do Porto.
€2 return journey on the Oporto Urban Trains.

Informações e Reservas para Grupos
Information and Booking for Groups
Grupos (mínimo 10 pessoas) | Groups (minimum 10 people):
Dias úteis | Week days: 9h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00
Telefone | Phone: +351 221 052 503 / 507 / 511
Email: cohistorico@cp.pt

Pack Comboios Históricos
Historical Trains Pack

Descontos
Discounts

Na compra em simultâneo do bilhete para o Comboio Histórico
do Douro e para o Comboio Histórico do Vouga, beneficie de 25%
de desconto.

Em parceria com
In
partnership
When
buying the with
Douro Historical Train and the Vouga Historical

Parque de estacionamento nas estações
de Porto-Campanhã e Lisboa-Oriente.
Station car park of Porto-Campanhã
and Lisboa-Oriente.

Train tickets simultaneously, you will get a 25% discount.

54,50€

Criança (4 aos 12 anos)
Child (from 4 to 12 years old)

27,00€

Consulte a lista de hotéis parceiros e respetivas
vantagens em cp.pt
Check the partner hotels and the corresponding
benefits at cp.pt

Maio 2019

Adulto | Adult

cp.pt | (+351) 707 210 220

0,10€/min rede fixa | 0,25€/min rede móvel. Acresce IVA.
Internacional rates apply when calling from abroad.

Comboio
Histórico do Vouga
Vouga Historical Train

Quem disse que o tempo
não volta atrás?
Who said we can’t
travel back in time?

30€

Sábados, de 29 de junho
a 12 de outubro.
On Saturdays, from June 29
to October 12.

Datas
Dates

Linha do Vouga

Saturdays – from June 29 to October 12.

Originalmente conhecida como Linha do Vale do Vouga,
este trajeto marcou o início do século XX na região, quer
do ponto de vista social quer económico. Primeiro troço entre Espinho e Oliveira de Azeméis - entrou ao serviço a 21
de dezembro de 1908. O Ramal de Aveiro foi inaugurado a 8 de
setembro de 1911. A Linha do Vouga é o único troço ferroviário
português de via estreita em exploração, com bitola igual a
1.000 mm, ou seja, mais estreita que a bitola internacional.

A circular desde 1908

Vouga Line

Sábados - de 29 de junho a 12 de outubro.

Prepare-se para uma viagem que ficará para a história, com
início na estação de Aveiro e destino a Macinhata do Vouga,
a bordo de 3 carruagens históricas de 1908, 1913 e 1925,
acompanhada de cantares tradicionais e onde poderá
provar os Pastéis de Águeda, conhecidos doces regionais.
No regresso, com paragem em Águeda, pode visitar o centro
histórico da cidade.

Originally known as the Vouga Valley Line, this route marked –
both socially and economically – the early 20th century in the
region. The first rail section - between Espinho and Oliveira de
Azeméis – started running on December 21, 1908. The Aveiro
Branch Line was inaugurated on September 8, 1911. The Vouga
Line is the only operating Portuguese narrow-gauge rail
section, with a gauge of 1,000 mm, i.e. narrower than the
international gauge.

Running since 1908

Get ready for a journey that will go down in history, starting at
the Aveiro Station to Macinhata do Vouga – aboard 3 historical
carriages from 1908, 1913 and 1925 – with traditional songs and
where you can taste the famous regional pastries known as
'Pastéis de Águeda'. On the way back, you can visit the historic
centre of Águeda.

Programa
Programme

Macinhata do Vouga

Visite o Museu Nacional Ferroviário - fundado em 1981
- que reúne o espólio das companhias ferroviárias
Nacional e Vale do Vouga. Partida para Águeda.
Visit the Railway National Museum – ´
established in 1981 – which comprises
the legacy of the railway companies
‘Nacional’ and ‘Vale do Vouga’.
Departure to Águeda.

Aveiro

O apito de partida da sua viagem pela
Linha do Vouga ouve-se na cidade
de Aveiro, conhecida como a cidade
dos canais. Situada entre o mar e a Ria
de Aveiro, a cidade é também famosa pelos
seus Ovos Moles e toda a doçaria a que ninguém
ficará indiferente: as Castanhas de Ovos, os Fios
de Ovos ou a Lampreia de Ovos. É desta deliciosa cidade
que partimos em direção a Macinhata do Vouga.
The starting whistle of your journey on the Vouga Line is
heard in the city of Aveiro – known as the city of channels.
Nestled between the sea and Ria de Aveiro, this town is also
famous for its ‘Ovos Moles’ and all the pastries no one can
resist: ‘Castanhas de Ovos’, ‘Fios de Ovos’ or ‘Lampreia de
Ovos’. This delightful city will be the starting point of our
journey towards Macinhata do Vouga.

Águeda

Descubra o centro histórico de Águeda,
passeando pela zona ribeirinha e pelas
ruas de comércio tradicional, onde vai
ser difícil resistir à doçaria regional.
A tentação vai ser grande, vai poder
provar Pastéis de Águeda e ainda
escolher espumantes ou tintos para
levar consigo ou oferecer. Não perca
também a famosa instalação
de milhares de chapéus-de-chuva
nas ruas da cidade - The Umbrella
Sky – que faz parte do festival de arte
urbana AgitÁgueda Art Festival que
acontece em julho em vários locais da cidade.
Findo o passeio é hora de regressar a Aveiro.

Discover the historic centre of Águeda, by strolling down
the riverside and walking around the traditional shopping
streets, where it will be hard to resist the regional desserts.
The temptation will be strong, you will be able to taste
‘Pastéis de Águeda’ and still choose sparkling or red wine
for you or as a gift. Do not miss the famous thousands of
umbrellas on the city streets – The Umbrella Sky – which is
part of the urban art festival AgitÁgueda Art Festival which
takes place in July in several spots around the city.
After the tour, it's time to return to Aveiro.

Horário
Timetable
Ida
Outward
13:40
14:31 / 14:33
15:00

Volta
Return
Aveiro
Águeda
Macinhata do Vouga

19:00
16:48 / 18:15
16:25

