
Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta 

 

26 de Julho 

XVI Passeio Cicloturismo Concelho de Oeiras “Sol Nascente” 

Local: Lisboa 

 

Pousada de Juventude de Lisboa  

Bem-vindo a Lisboa!! Esteja de passagem ou a pensar ficar por uns dias, a 

Pousada de Juventude é uma boa opção. Fica estrategicamente situada, ou 

seja, daqui a qualquer lado é um instante, seja de metro, autocarro ou de 

carro.  

Aqui, pode assistir a grandes concertos, jogos de futebol, festivais, 

exposições, espectáculos e muito, muito mais. É só estar atento!! 

Da Torre de Belém ao Planetário, do Mosteiro dos Jerónimos ao Parque das 

Nações, do Castelo ao Bairro Alto, da Avenida 24 de Julho às Docas, do 

Centro Cultural de Belém à Praça do Município... o melhor é vir com muito 

tempo e um guia da cidade. 

 

Contactos  

Rua Andrade Corvo, 46  

1050-009 Lisboa  

lisboa@movijovem.pt 

GPS 38º43'48,18"N / 9º08'51,63"W 

 

Pousada de Juventude do Parque das Nações 

A Pousada de Juventude do Parque das Nações foi construída em 1998 para 

receber jovens de todo o globo, que convergiram para Lisboa com o 

objectivo de visitar a Expo 98. Não podia estar melhor situada! Daqui vai a 

pé para o Pavilhão Atlântico, para o Oceanário de Lisboa, para a zona de 

bares e restaurantes ou para a estação de Metro do Oriente! 

Espaços verdes não faltam, bem como boas extensões para andar de 

bicicleta ou simplesmente a pé! Se quiser ir mais longe, é só apanhar o 

autocarro e partir à descoberta da bonita cidade de Lisboa. Fique a 

conhecer o Castelo, a zona de Alfama, o Terreiro do Paço...  



Combine com um grupo de amigos e passe a capital a pente fino. Tem um 

sem fim de sítios à espera de uma visita! 

 

Contactos 

Rua de Moscavide, Lt. 47 – 101 

1998-011 Lisboa  

lisboaparque@movijovem.pt 

GPS 38º46'41,38"N / 9º05'53,61"W 

 

 

Reservas e Informações 

707 23 32 33   

Tel 21 723 21 00 

Fax 21 723 21 01 

E-mail:  reservas@movijovem.pt 

 

 

Os associados da federação têm um desconto de 20% no alojamento (já efectuado nos 

valores apresentados na tabela) em toda a rede de Pousadas de Juventude em Portugal 

Continental. 

 

Reservas sujeitas a disponibilidade. 

 

A estadia em qualquer Pousada de Juventude obriga à apresentação do Cartão de Alberguista. 

 


