CONSELHOS PARA QUEM DESEJA UTILIZAR ÔNIBUS EM MONTEVIDÉU
•
•
•

•

•

•

Tarifa $38 (pesos uruguaios)
Você pode pagar em dinheiro, solicitando o bilhete comum (válido para uma viagem), ou pode solicitar o
cartão comum STM.
Com apenas um cartão, podem-se comprar várias viagens, de modo que um usuário pode viajar com outras
pessoas utilizando o mesmo cartão, pagando tantas passagens quantas forem as pessoas do grupo (o grupo
deve permanecer junto ao portador do cartão).
Pode-se pedir uma ou duas horas, podendo fazer até duas viagens dentro desse limite de tempo. Você pode
adquirir esse cartão nos locais de atendimento ao usuário da STM (montevideo.gub.uy/locales-stm)
apresentando a cédula de identidade ou passaporte. A primeira vez que é feito o cartão é gratuito.
O site “Como ir” ( montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir ) pode ajudá-lo a encontrar linhas de ônibus do lugar
onde você está até o Festival. Você também pode baixar o aplicativo no App Store do seu celular com o nome
“Como ir” (Montevideo DTI).
Lembre-se de que o Festival da Juventude pela Paz é em um domingo, quando as linhas de ônibus são
reduzidas (no aplicativo, pode-se escolher a opção de feriados e domingos para ver os horários).

As seguintes linhas têm rotas que passam perto do Festival (Av Arq. Horacio Acosta y Lara 7329)
Ônibus: L20, L21, 21, 105 e 109.

DESDE ALGUNS PONTOS DA CIDADE ATÉ O FESTIVAL
•

Desde Jaime Cibils Y Avenida 8 De Octubre, La Blanqueada 57 min

105 PARQUE ROOSEVELT (Descer na Av. Gral. Rivera com Lido, a 7 quadras do Festival).
109 PARQUE ROOSEVELT (Descer em Con Carrasco com Dr. Areco, a 10 quadras do Festival).
112 PUNTA GORDA (Descer na Av. Bolivia com Dr. Carlos Travieso / troca de ônibus - L21 PORTONES – Descer em Arq.
Horacio Acosta y Lara com Gral Santander, a duas quadras do Festival).

•

Desde Montevideo Shopping Center, Buceo 41 min

427 PORTONES (Descer em Messina com Av. Bolivia / trocar de ônibus – L21 PORTONES – pegar o ônibus na Dra. Ma.
Saldun de Rodríguez com Av. Bolivia, descer na Av. Arq. Horacio Acosta y Lara com Gral. Santander, a duas quadras do
Festival).

•

Desde Terminal Tres Cruces ou por Av. Italia (até J. Batle com Ordoñez) 50 min

151 PORTONES (pegar o ônibus em Víctor Haedo com Mario Cassinoni, descer na Av. Bolivia com Messina / trocar de
ônibus – L21 PORTONES – pegar o ônibus na Dra. Ma L. Saldun de Rodríguez com Av. Bolivia, descer na Av. Arq. Horacio
Acosta y Lara com Gral. Santander, a duas quadras do Festival).

•

Desde o centro (Av. 18 de julio) 55 min

21 PARQUE ROOSEVELT (descer na Av. Italia com Hno. Patrick Kelly, a quatro quadras do festival).

