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Apresentamos alguma informação útil sobre como chegar aos Apartamentos DOMUM a partir do 

aeroporto Francisco Sá Carneiro. Enquanto estiver no aeroporto aproveite para confirmar, por favor, a 

sua chegada telefonando ou enviando mensagem +351 910 395 280. Ficaremos mais descansados 

com a vossa informação para que o nosso serviço seja o mais prestável possível. 

 

 

1.  DE METRO 

Comprar o bilhete “Andante” com um título Z4, tem um custo 1,85€, apanhar o metro na direção 

Estádio do Dragão (Linha Roxa). Sair na Estação Carolina Michaelis. Depois terá de caminhar cerca de 

15 minutos até aos Apartamentos DOMUM . jrs. 
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2.  DE CARRO  

Apanhe a auto-estrada A28 ou A3 até ao Porto, siga os sinais para o centro da cidade. Quando chegar 

à Avenida dos Aliados, sentido descendente: 

 Vire à direita para a rua de Ceuta; 

 Curvar ligeiramente à esquerda em direção à rua de José Falcão; 

 Na rua de José Falcão vire ligeiramente à direita e esta torna-se na praça Guilherme Gomes 

Fernandes; 

 Vire ligeiramente à direita e esta torna-se na praça de Gomes Teixeia; 

 Na praça de Gomes Teixeira vire ligeiramente à esquerda e esta torna-se na rua do Carmo; 

 Continue até largo Prof. Abel Salazar / rua Prof. de Abel Salazar; 

 Vire à direita em direção à rua Prof. Vicente José de Carvalho; 

 Continue até à rua Clemente Meneres; 

 Vire à direita em direção à rua Prof. Jaime Rios de Sousa, 12. 
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3.  DE TAXI 

Pode apanhar o seu táxi no aeroporto ou noutro local que tenha uma paragem oficial de táxis. 

Certifique-se que o taxímetro se encontra ligado. A viagem para os Apartamentos DOMUM demorará 

aproximadamente 30 minutos a partir do aeroporto. 

Nota: No valor total poderá existir um aumento de 1,60€ devido ao complemento de bagagem. Imprima 

o mapa da página que se segue para indicar ao taxista todos os detalhes da localização dos nossos 

apartamentos. 

 

 

4.  DE SERVIÇO TRANSPORTE DOMUM  

Para seu conforto, DOMUM têm à sua disposição o serviço de transporte do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro para os Apartamentos DOMUM e vice-versa. Entre em contacto connosco caso esteja 

interessado neste serviço, uma vez que tem um custo de 20€ por viagem. No momento da reserva, 

apenas terá que indicar qual o número do voo e a origem do mesmo para o Porto. 


