
Perguntas Frequentes 

 

1. Como posso reservar o tour? 

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. 

  

2. Qual é o método de pagamento 

O pagamento pode ser efetuado via transferência bancária ou em numerário (moeda €) junto dos nossos 

motoristas. 

   

3. O preço é por pessoa ou por tour? 

O preço apresentado é por tour e para três pessoas. No entanto, independentemente do número de 

pessoas o preço mantém-se.  

 

4. Onde começam e acabam os tours? 

O tour Glorioso começa no estádio da Luz e termina em Belém. O tour 1904 começa em Belém e termina 

no estádio da luz.   

5. No fim do tour levam-nos de volta para o ponto de partida.  

Sim, caso o cliente assim o deseje, podemos levá-lo de volta ao ponto de origem sem qualquer custo.  

 

6. Têm cadeirinhas para crianças? 

Sim. Quando reservar o seu tour mencione o numero de crianças que irão viajar consigo bem 
como as respetivas idades. 



8. Livro de Reclamações 

O Livro de Reclamações online, em vigor desde o dia 1 de Julho de 2018, é uma plataforma 
digital que permite aos consumidores apresentar reclamações, submeter pedidos de informação 
de forma desmaterializada e consultar a informação relativa a estas reclamações/solicitações 
através de um site na internet. 

Para apresentar uma reclamação basta aceder ao portal do Livro de Reclamações e seguir as 
instruções para o preenchimento da sua reclamação. 

No entanto, se quiser apresentar uma reclamação poderá contactar-nos directamente por e-mail 

reservas@tlbenfica.pt, por telefone através do número +351 910 353 559. Prometemos dar o nosso 

melhor e resolver a sua questão com a maior brevidade possível.  

 

INGLÊS 

Frequent questions 

1. How can I book a tour? 

You can do it by e-mail: reservas@tlbenfica.pt, by telephone: +351 910 353 559, or in person 
with our drivers.  

In any case, TLB will provide all tour information and payment instructions. 

 

2. What is the method of payment? 

Payment can be made via bank transfer or in cash (currency €) with our drivers. 

   

3. Is the price per person or per tour? 

The price shown is per tour and for three people. However, regardless of the number of people 
the price is the same. 

 



4. Where do tours start and end? 

The Glorioso tour starts at the Estádio da Luz and ends in Belém. The 1904 tour starts in Belém 
and ends at the Estádio da Luz. 

 

5. At the end of the tour you´ll take us back to the starting point. 

Yes, if you wish, we can take you back to the starting point without any cost. 

 

6. Do you have children's seats? 

Yes. When booking your tour, you just have to mention the number of children that will travel with 
you, as well as their ages. 

 

8.  Complaint´s Book 

The Online Complaint´s Book, effective since 2018, July first, is a digital platform that allows 
consumers to complaint, submit requests for information in a dematerialized form, and view 
information regarding with these complaints / requests through the Internet. 

To file a complaint, simply go to the Complaint´s Book portal and follow the instructions  

However, if you want to complaint you can contact us directly by email reservas@tlbenfica.pt, 
by telephone on +351 910 353 559.  

We promise to give our best and resolve your issue as soon as possible. 


