
1 Cartão = 11 Espaços Culturais
1 Card = 11 Cultural Spaces

O QUE LHE OFERECE
O GUIMARÃESPASS

VISITE 11 ATRAÇÕES CULTURAIS
• Obtenha uma experiência cultural rica a um baixo custo.
• Receba um passaporte gratuito e colecione autocolantes em 

cada visita
• Evite as filas de compra de bilhetes

POUPE ATÉ 47%

GuimarãesPASS normal
                      + Teleférico  

GuimarãesPASS desconto*
                         + Teleférico

Até aos 12 anos (grátis)

* Maiores de 65 anos; Cartão Jovem; Cartão de 
Estudante

VALIDADE: 4 DIAS

WHAT GUIMARÃESPASS
OFFERS YOU

VISIT 11 CULTURAL ATTRACTIONS
• Get the ultimate Guimarães experience and maximize your savings
• Get your free booklet and collect stickers for each visit
• Avoid queues

SAVE UP TO 47%

€15
€18

€10
€11,5

GuimarãesPASS standard
                       + Cable Car

GuimarãesPASS discount*
                      + Cable Car

Up to 12 years old (free)

* Over 65 years old; Youth Card; Student Card

VALID FOR: 4 DAYS

€15
€18

€10
€11,5



Com o cartão GuimarãesPASS, e a um custo substancialmente reduzido, poderá explorar 
11 espaços essenciais do roteiro cultural Vimaranense, percorrendo um arco temporal que 
se estende desde a proto-história da Citânia de Briteiros até ao hoje-já-futuro do Centro de 
Ciência Viva. O GuimarãesPASS é uma chave para que se sinta em sua casa. Acolhimento 
e partilha, gestos de boas-vindas - assim é Guimarães.

With the GuimarãesPASS card, and at a substantially reduced cost, you will be able to ex-
plore 11 essential spaces of our cultural route, traversing a temporal arc extending from the 
proto-history of Citânia de Briteiros to the now-already-future of the Centro de Ciência Viva. 
GuimarãesPASS is a key to make you feel at home. Hosting and sharing - this is Guimarães.

Percurso Museológico do
Convento de Santo António dos 
Capuchos
#arte e história #art and history

Paço dos Duques
de Bragança
#palácio nacional #national palace

Castelo
de Guimarães
#património
#heritage

Museu de Alberto 
Sampaio
#arte séc. XII-XIX
#12-19th century art

Centro de Ciência Viva
#museu de ciência 
#science museum

Palácio Vila Flor
#arte contemporânea 
#contemporary art

Citânia de Briteiros
#castro da idade do 
ferro #iron age ruins

Museu Arqueológico
da Sociedade Martins
Sarmento
#museu arqueológico 
#archaeological museum

Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães
#arte contemporânea
#arte africana #pré-co-
lombiana #antiga chinesa 
#contemporary art #afri-
can collection #pre colum-
bian art #chinese art

Casa da Memória
#museu da memória 
#museum of memory

Museu da Cultura Castreja
#acervo arqueológico
#archaeological
collection

Teleférico
#montanha 
#mountain


