
Preços por Dia, 
em regime de alojamento 2022

• Entrada a partir das 17h00 e saída até às 10h00.

• A lotação máxima de cada residencial T0 ou T1 é constituída por 2 adultos e 2 
crianças até aos 11 anos.

• A lotação máxima de cada residencial T2 é constituída por 4 adultos e 2 crianças 
até aos 11 anos.

• O Parque de Campismo e Caravanismo declina toda e qualquer responsabilidade 
por danos e incómodos causados a quem não respeitar a lotação máxima.

• Não são permitidos animais de estimação.

• A energia consumida é paga separadamente, a € 0,25/kw.

Condições especiais de alojamento nas residenciais

• Só se aceitam marcações com o mínimo de 2 noites.

• Às estadias inferiores a 3 noites é acrescida uma taxa de €10,00/noite 

• Em estadias superiores a 30 dias consecutivos aplica-se o desconto de 35%. Em 
estadias superiores a 60 dias consecutivos aplica-se o desconto de 40%. (Este 
desconto não se aplica nas estadias compreendidas no periodo entre 1 de julho 
e agost31e o).

• Marcações de 11 de junho a 3 de setembro só podem ser efetuadas por períodos 
mínimos de 7 dias, sempre com entrada e saída ao sábado. 

• No Natal, Fim de Ano, Carnaval e Páscoa, só se aceitam reservas por períodos
mínimos 3 diasde .

• A mudança de roupas (toalhas incluídas), em estadias superiores a 7 dias, efetua-se 
aos sábados e, excecionalmente na Época Alta, também se efetua a mudança 
de toalhas às quartas feiras. Em residenciais de tipologia T0, T1 e T2, a troca extra 
de pack de lençóis (2 lençóis + 1 fronha) tem um custo de €5,00 e de toalhas (1 
toalha rosto + 1 toalha banho) tem um custo de €5,00. 

• Nas reservas é obrigatório que seja o próprio sócio a efetuar o check-in e a 
apresentar o cartão de sócio do Mais Sindicato. A reserva de mais do que um
(1)  alojamento, ficará sempre condicionada à composição do agregado 
familiar conforme registado no ficheiro dos SAMS. O incumprimento desta norma 
implica o pagamento da tabela aplicada a outros utentes.

Condições especiais de reserva na Época Alta 

• Até ao dia 31 de março, a reserva de residenciais T1 e T2, para o período de 25 de 
junho a 3 de setembro, está aberta exclusivamente para sócios do Mais Sindicato. 

• A partir de 1 de abril as reservas estão abertas a todos os utentes. 

Tabela de preços com o IVA incluído.

Sócios do Mais Sindicato 2022
Extensivo a familiares beneficiários dos SAMS/Mais Sindicato ou dos SSCGD 
(é obrigatório apresentar o cartão de beneficiário e a cópia do cartão do sócio)

* Não pode exceder a  área da caravana incluindo a lança.

Adulto 0,89 1,33 1,55

Criança ( 5  11 anos) 0,52 0,78 0,89

Tenda (9m2) 1,07 1,44 1,73

Tenda Grande (9m2) / Tenda Reboque 1,29 1,74 2,40

Caravana / Autocaravana 1,07 1,63 2,00

Caravana (6m) / Autocaravana (6m) 1,55 2,48 2,84

Automóvel 0,67 1,04 1,26

Autocarro 2,07 3,40 4,18

Cozinha 0,44 0,67 0,78

Avançado* 0,44 0,67 0,78

Avançado c/ Cozinha 0,85 1,33 1,55

Toldo/Estrutura Suplementar (1,5m2  e  6m2) 0,00 0,33 0,40

Toldo/Estrutura Suplementar (6m2) 0,00 0,67 0,78

Moto 0,67 1,04 1,26

Barco/Atrelado 0,81 1,29 1,52

Taxa Adicional de Época 0,89 1,33 1,55

Visitantes 3,00 4,20 5,25

Energia 2,40 2,40 2,40

Depósito de material 0,80 0,80 0,80

Piscinas 
Adulto acampado 0,00 1,50 1,50 
Criança acampada ( 5  11 anos) 0,00 0,90 0,90 
Adulto sócio não acampado 2,50 3,00 3,50 
Criança não acampada  Beneficiária SAMS ( 5  11 anos) 1,50 2,00 2,50

Campo de Ténis 
Acampado(a)/hora 4,20 4,20 4,20 
Não acampado(a)/hora 7,35 7,35 7,35

Polidesportivo

Acampado(a)/hora 5,35 5,35 5,35 
Não acampado(a)/hora 16,30 16,30 16,30

Com iluminação eléctrica 2,40 2,40 2,40

Cão/Gato 1,00 1,00 1,60

Ficha máquina lavar/secar 4,50 4,50 4,50

Aluguer raquete de ténis/hora 1,60 1,60 1,60

Aluguer ferro de engomar/hora 1,30 1,30 1,30

1/1 a 31/5  e 1/10 a 31/12

1 a 30/6 e 1 a 30/9

1/7 a 31/8 Residenciais Época Baixa Época Média Baixa Época Média Alta Época Alta

 2 noites 1 janeiro a 31 março 1 abril a 31 de maio 1 de junho a 8 julho 9 de julho

1 novembro a 31 dezembro 1 a 31 de outubro 1 a 30 de setembro a 31 agosto

 T0 21,00 28,00 32,00 45,00

 T1 24,00 32,00 39,00 57,00

 T2 30,00 38,00 52,00 72,00

• O material instalado no parque por período superior a 90 dias, seguidos ou interpo-
lados, assim como a desocupação de material em Época Alta, implica o pagamento
do material instalado e da Taxa Adicional de Época.

• A ocupação completa de um alvéolo de 9x6m, entre 1/7 a 15/9, implica o pa-
gamento de €22,00 / dia (inclui 1 caravana ou autocaravana), mantendo-se a
obrigatoriedade da inscrição e pagamento de todos os utentes e restante material, 
conforme tabela em vigor.

• Sempre que solicitado pelos serviços, o utente deverá apresentar o título de pro-
priedade do material instalado.

• O Parque de Campismo reserva-se o direito de rectificar o registo de material, sempre 
que detetar incorreções na sua inscrição, bem como outras correcções julgadas
necessárias. 

Época Alta

Época Média

Época Baixa
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