
 

A CP leva-o ao Campeonato do Mundo de Aeróbica em 2018  
 
A CP é parceira da Federação de Ginástica de Portugal (FGP) na realização do 15º 
Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica e 8ª Competição Mundial por Grupos de 
Idade, eventos que irão ter lugar em Guimarães, de 1 a 3 de junho e de 25 a 27 de 
maio, respetivamente.   
 
A CP irá colocar à disposição do público que tenha adquirido ingressos para os eventos 
e/ou seja portador dos cartões de Filiados ou Amigos da Ginástica da FGP condições 
especiais para as viagens de comboio com destino à Cidade Berço. Para os comboios 
Intercidades, Regionais e InterRegional a CP oferece um desconto de 30% nos bilhetes 
e ida e volta com destino a Guimarães, entre os dias 24 a 28 de maio e entre os dias 31 
de maio a 4 de junho.  
 
Quem se desloca através dos comboios Urbanos do Porto a CP irá colocar à disposição 
o bilhete especial de 2€, ida e volta, para Guimarães, válido para os dias dos eventos 
(25 a 27 de maio e 1 a 3 de junho de 2018).  
 
 
Condições  
 

 Serviços Intercidades, Regional e InterRegional: 
o 30% de desconto  nos bilhetes ida e volta; 
o Validade de 31 de maio a 4 de junho de 2018 para o 15ª Campeonato do 

Mundo de Ginástica Aeróbica e de 24 a 28 de maio de 2018 para a 8ª 
Competição Mundial por Grupos de Idade (CMGI) 

 
Condições:  

 Apresentação do bilhete vendido na BOL ou serem, portadores do Cartões de 
Filiado e Amigos da Ginástica, da FGP; 

 Desconto para bilhetes emitidos com destino a Guimarães;  
 Ação não cumulativa com outros descontos ou promoções em vigor;  
 Reembolsáveis;  
 Revalidações apenas possíveis dentro do período de validade do desconto 

acima referido, fora do qual o Cliente terá que pagar a diferença para bilhete 
inteiro;  

 Disponíveis nas bilheteiras da CP ou em trânsito, quando estas não estiverem 
disponíveis.  

 
 
 
 
 
 



 

 Urbanos do Porto 
o Bilhete Especial de 2€, ida e volta, nos comboios urbanos do Porto, com origem 

em qualquer estação da rede e com destino a Guimarães.  
o Válido nos dias dos eventos entre 25 a 27 de maio e 1 a 3 de junho de 2018. 
 
 

 
Condições: 

 Apresentação do bilhete vendido na BOL ou serem, portadores do Cartões de 
Filiado e Amigos da Ginástica, da FGP; 

 A prova de direito de desconto é efetuada no ato da compra e em trânsito, no 
ato da revisão; 

 Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP, Máquinas de Venda 
Automática ou em trânsito (apenas quando a estação não estiver guarnecida); 

 Venda disponível com 5 dias de antecedência; 
 Não reembolsável e revalidável nas condições previstas regularmente para os 

títulos normais.  
 
 
 
 
 


