
TERMOS E CONDIÇÕES 

1. Reservas: 

As reservas poderão ser feitas por e-mail reservas@tlbenfica.pt, por telefone através do número 
+351 910 353 559, ou presencialmente junto dos nossos motoristas. Em qualquer um dos casos 
a TLB prestará todas as informações relativas ao tour, bem como as respetivas instruções de 
pagamento. A TLB só considera a reserva validada após o envio pelo cliente do comprovativo de 
pagamento.   

 

2. Formas de Pagamento: 

O pagamento pode ser efetuado via transferência bancária ou em numerário (moeda €) junto dos 
nossos motoristas. No acto da reserva, ser-lhe-ão fornecidos os dados necessários para proceder 
ao pagamento.  

 

3. Política de Reembolso: 

Cancelamento / Reembolso 

a. Caso o cliente não possa comparecer no dia do tour, pode remarcar nova data e hora ou 
solicitar o seu reembolso desde que o faça até 48h antes da data/hora do início do tour. 

b. Em caso de avaria técnica ou acidente que impeça a conclusão do tour, a TLB providencia 
o transporte aos clientes até ao ponto de partida do tour. Neste caso, o cliente pode 
escolher agendar o tour para outro dia (sem qualquer tipo de penalização) ou pedir o 
reembolso. 

c. Os cancelamentos e pedidos de reembolso são feitos através do mail 
reservas@tlbenfica.pt. O cliente deverá indicar os seus dados e a TLB fará uma 
transferência bancária no prazo máximo de 14 dias. Será descontado ao valor do 
reembolso o custo da transferência de acordo com o tarifário em vigo do Banco Millennium 
BCP. 

d. Só é possível remarcar o tour duas vezes. 



Não são reembolsáveis, quaiquer tipo de voucher (físico ou digital) referentes a tours com 
descontos de campanhas promocionais em vigor. Igualmente, não há direito a reembolso 
nos seguintes casos: 

a) Não comparecimento à hora marcada para o início do tour, ou num dos locais de paragem 
previstos (tolerância de 10 minutos).  

b) Fazer o cancelamento com menos de 48 horas da data/hora do início do tour. 
c) A TLB não se responsabiliza nem substitui os vouchers em caso de perda, roubo ou 

deterioração. 

 

4. Outras informações: 

A TLB – Tour Lisboa e Benfica não é responsável por quaiquer objectos deixados no veículo.  

Os tours são efetuados num Mehari electrico com capacidade para três passageiros. 

Chamamos a atenção para o facto de os Tours não serem circulares. Isto é, o Tour “1904” 
começa em Belém e termina no Estádio da Luz e o Tour “Glorioso” começa no Estádio da Luz e 
termina em Belém.  No entanto, caso manifeste esse desejo no acto da reserva, podemos 
transportá-lo ao local de partida, sem outros custos. 

Todos os seguros estão de acordo com a legislação portuguesa. 

Todos os tours estão sujeitos a disponibilidade. 

É proibido fumar e ou beber bebidas alcoólicas dentro do veículo.  

O uso de cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros. Temos disponíveis 
cadeirinhas para crianças.  

A empresa encontra-se encerrada nos dias 1 de Janeiro e 25 de Dezembro. Além disso, a 
disponibilidade é reduzida nos dias 24 e 31 de Janeiro.  

Por favor, proteja o meio ambiente, não atire nada para fora da viatura ou para o chão durante os 
passeios. 

 


