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Apartamentos 2021

inscrição e os restantes com a data do dia 26 dos meses seguintes e consecutivos – a última
prestação tem de ser liquidada até ao dia 26 de dezembro de 2021. Não se aceitam pagamentos
em numerário.

Condições de cancelamento e penalizações
Os apartamentos contratados pelo Mais Sindicato destinam-se aos sócios
e pensionistas que sejam beneficiários do SAMS, sem dívidas pendentes.
Também podem ser utilizados por sócios de outros sindicatos com quem
tenhamos protocolos, nas condições neles expressas, e por trabalhadores do
Mais Sindicato.

O pedido de cancelamento tem de ser apresentado por escrito, pelo sócio ou por elemento
do seu agregado familiar se houver impedimento de fazê-lo pessoalmente, com a indicação do
nome e n.º de sócio, identificação do apartamento reservado e descrição detalhada dos motivos
do cancelamento.
O reembolso total da quantia só ocorre no caso de falecimento ou internamento hospitalar do
sócio ou de familiar direto, devidamente comprovado e aceite pelo Sindicato.
O cancelamento por outros motivos que não os referidos anteriormente implica:

Inscrições
As inscrições são efetuadas presencialmente na Sede, na Secção Administrativa e de Apoio,
ou através do e-mail administrativa@mais.pt.
O Formulário de Inscrição em Alojamento está disponível no site, para ser preenchido
com todos os dados solicitados e submetido diretamente por e-mail. No caso de se verificar
apartamento disponível para o período pretendido, o pedido é confirmado e fica registado
provisoriamente durante 10 dias úteis. Neste período, a reserva tem de ser efetivada ou é
automaticamente cancelada.
A efetivação da reserva concretiza-se através do pagamento ou da receção de documento
que comprove a sua concretização, na Secção Administrativa.
Este processo fica concluído com a emissão de uma credencial (voucher).
Épocas e condições de reserva
No período de 29 de maio a 17 de setembro só se aceitam reservas com o mínimo de 7
noites consecutivas e com entrada ao sábado. Fora deste período só se aceitam reservas com o
mínimo de 2 noites consecutivas.
Condições e modalidades de pagamento
O pagamento da estadia pode ser efetuado de uma só vez, por cartão de débito ou por
transferência bancária, para o IBAN PT50 0018 0000 0029 5061 001 96.
Também se pode optar por pagamento fracionado, em prestações mensais nunca inferiores
a €100,00 (cem euros) e no máximo de 8 prestações, através de cheques pré-datados emitidos
à ordem do Mais Sindicato. Nesta opção, o primeiro cheque deve ser emitido com a data de

1) A perda de 25% do custo total da inscrição, se o pedido entrar na Secção Administrativa
e de Apoio até 30 dias antes da data de entrada no apartamento;
2) A perda de 50% do custo total da inscrição, se o pedido entrar na Secção Administrativa
e de Apoio com menos de 30 dias antes da data de entrada no apartamento.
Pedidos de cancelamento apresentados durante o estado de emergência ou situação
de calamidade, devido a restrições de circulação ou outras situações a que o Sindicato
é alheio, serão analisados face ao regime legal aplicável.

Condições de acesso e utilização dos apartamentos
A entrada nos apartamentos efetua-se a partir das 16h00 e a saída tem de estar concretizada
até às 10h00, sem prejuízo de outras condições particulares que sejam praticadas pelos
empreendimentos.
Para efetuar o check-in na receção do empreendimento, o sócio tem de apresentar o voucher
emitido pelo Sindicato e um documento de identificação (CC ou BI).
A partir do momento em que é efetuado o check-in no empreendimento, o sócio e
acompanhantes estão sujeitos à obrigatoriedade de respeitar e cumprir todas as normas existentes.
Eventuais danos provocados no local de estadia que venham a ser imputados aos utilizadores do
apartamento e reclamados pelos seus proprietários são da exclusiva responsabilidade do sócio,
que se compromete e obriga a reparar.
Cada alojamento não poderá ser utilizado por um número de pessoas, incluindo crianças,
superior ao que for indicado na credencial (voucher) e divulgado no flyer de cada empreendimento.
O MAIS Sindicato declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos e incómodos que possam
surgir a quem não respeitar esta regra.

Época de 2021

Aparthotel Guadiana (T0)
		
Épocas de reserva
Preço/noite
17 abril a 28 maio
30 €
29 maio a 25 junho
60 €
26 junho a 16 julho
70 €
17 julho a 27 agosto
90 €
28 agosto a 10 setembro
70 €
11 setembro a 01 outubro
60 €
2 outubro a 31 outubro
30 €
1 novembro a 31 dezembro
15 €

Aparthotel Guadiana
Empreendimento que se encontra situado no coração de
Monte Gordo, em frente à praia, com serviço de restaurante,
snack-bar, lavandaria, centro comercial e supermercado.

Instalações disponíveis
2 apartamentos T0 Superior, completamente remodelados, com capacidade
máxima para 3 adultos, de abril a 31 de dezembro.
O Sindicato declina qualquer responsabilidade a quem não respeitar esta regra.
Receção
Aberta 24 horas. Check-in a partir das 16h00 e check-out até às 10h00.
Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins de semana e feriados, e mudança de roupa de cama e
toalhas 2 vezes por semana. A lavagem da loiça é da responsabilidade do utente.
Informação complementar
Apartamento com duas camas individuais e 1 divã, kitchenette equipada com
utensílios de cozinha, placa elétrica e fogão, micro-ondas e frigorifico, televisão
por satélite e ar condicionado, casa de banho privativa com duche, varanda
mobilada e Wi-Fi gratuito.

Av. Infante D. Henrique, 10
Monte Gordo

Não são permitidos animais de estimação.

Época de 2021

Edifício Katavento (T1)
		
Épocas de reserva
1 junho a 25 junho
26 junho a 16 julho
17 julho a 27 agosto
28 agosto a 10 setembro
11 setembro a 1 outubro
2 outubro a 31 outubro

Preço/noite
70 €
80 €
105 €
80 €
70 €
35 €

Instalações disponíveis
1 apartamento T1 com capacidade máxima para 4 adultos, de abril a 31 de outubro.
O Sindicato declina qualquer responsabilidade a quem não respeitar esta regra.

Edifício Katavento

Receção
Funciona no edifício Veleiro das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, na Rua Diogo
Cão.
Fora deste horário e nos fins de semana e feriados funciona no Hotel Monte Gordo
SPA, localizado na Rua de Mayorca.

Edifício situado no centro de Monte Gordo, a 150m da praia,
de construção recente e servido por elevador. Destaca-se pelas
ótimas condições de acomodação.

Serviços incluídos
Limpeza diária, com mudança semanal de roupa de cama e de toalhas de 2 em 2 dias.
A lavagem da loiça é da responsabilidade do utente.

Alameda da Índia
Edifício Katavento
Monte Gordo

Informação complementar
Apartamento com 1 quarto com 2 camas individuais, sala com sofá cama e gavetão,
kitchenette equipada com utensílios de cozinha, placa vitrocerâmica de 4 bicos, microondas e frigorífico, máquina de lavar roupa e torradeira, casa de banho privativa com
banheira, televisão por satélite, ar condicionado e varanda mobilada.
Possibilidade de reserva de estacionamento no parque privado do Hotel Monte Gordo
SPA, a efetuar na receção e desde que exista disponibilidade, ao preço de 5,00€/dia.
Não são permitidos animais de estimação.

Época de 2021

Aparthotel Praia da Lota Resort (T1)
		
Épocas de reserva
Preço/noite
17 abril a 28 maio
35 €
29 maio a 25 junho
70 €
26 junho a 16 julho
85 €
17 julho a 27 agosto
110 €
28 agosto a 10 setembro
90 €
11 setembro a 01 outubro
70 €
2 outubro a 31 outubro
35 €
1 novembro a 31 dezembro
20 €

Praia da Lota Resort

Instalações disponíveis
1 apartamento T1 com capacidade máxima para 4 adultos, de abril de 2021 a março
de 2022.

Empreendimento localizado no Sotavento Algarvio, a 300m da vila
costeira da Manta Rota, com acesso direto por passadiço de madeira à
belíssima Praia da Lota, que fica a cerca de 200m de distância. Destacase a área envolvente de zonas verdes que lhe dão um ambiente familiar.

O Sindicato declina qualquer responsabilidade a quem não respeitar esta regra.

O Resort tem um grande terraço e piscina exterior, com piscina separada
para crianças, jardim e snack-bar com serviço de refeições ligeiras,
campo de ténis (a pagar) e WiFi nas zonas comuns.

Receção
Aberta 24 horas. Check-in a partir das 16h00 e check-out até às 11h00.
Serviços incluídos
Limpeza 3 vezes por semana, com mudança semanal de roupa de cama e de toalhas
2 vezes por semana. A lavagem da loiça é da responsabilidade do utente. Acesso
gratuito à piscina.
Estacionamento gratuito de 1 viatura no parque do empreendimento.
Informação complementar
Apartamento com 1 quarto mobilado com 2 camas individuais, sala com sofá-cama,
kitchenette equipada com utensílios de cozinha, placa elétrica, micro-ondas, chaleira,
torradeira, varinha mágica, frigorífico, máquina de lavar loiça, casa de banho privativa
com banheira, televisão por satélite, ar condicionado e varanda mobilada.

Urbanização
Praia da Lota
Manta Rota

Possibilidade de contratar diretamente serviço de meia pensão no restaurante, ao
preço de 25,00€ por adulto/dia (inclui jantar e pequeno almoço) – crianças dos 3 aos
11 anos metade do valor.
Não são permitidos animais de estimação.

Época de 2021

Aldeamento Pedras da Rainha (T1)
		
Épocas de reserva
Preço/noite
17 abril a 28 maio
35 €
29 maio a 25 junho
70 €
26 junho a 16 julho
85 €
17 julho a 27 agosto
110 €
28 agosto a 10 setembro
90 €
11 setembro a 1 outubro
70 €
2 outubro a 31 outubro
35 €

Aldeamento
Pedras da Rainha

Instalações disponíveis
2 apartamentos T1 com capacidade máxima para 4 adultos, de 1 de abril a 31 de outubro.
O Sindicato declina qualquer responsabilidade a quem não respeitar esta regra.

Complexo Turístico do Sotavento Algarvio que se localiza a cerca de 10 minutos
das lojas, bares e restaurantes da aldeia piscatória de Cabanas de Tavira, junto
ao Parque Natural da Ria Formosa. Tem uma ampla variedade de alojamento
constituído por Apartamentos e Villas, integrados numa área de amplos espaços
verdes e jardins com privacidade e sossego. O acesso à praia da Ilha de Cabanas
é feito por barco e a vigem demora cerca de 5 minutos. Tem serviço próprio de
restaurante, snack-bar, ginásio, minimercado no local, piscina exterior para adultos
e crianças, podendo praticar Ténis e Padel sob custo adicional.

Receção
Aberta 24 horas. Check-in a partir das 16h00 e check-out até às 12h00.
Serviços incluídos
Limpeza 5 vezes por semana, com mudança semanal de roupa de cama e de toalhas. A
lavagem da loiça é da responsabilidade do utente. Acesso gratuito à piscina.
Deslocação gratuita de comboio do Aldeamento para o barco, disponível de junho a meados
de setembro, e acesso gratuito ao barco para efetuar a travessia da Ria até à Ilha de Cabanas.
Estacionamento gratuito e público.
Informação complementar
Apartamento com 1 quarto mobilado com 2 camas individuais, sala com sofá-cama,
kitchenette equipada com utensílios de cozinha, forno e placa de fogão, micro-ondas,
comodidades para fazer chá e café, frigorífico, casa de banho privativa, torradeira, televisão,
ar condicionado e terraço ou varanda mobilada.

Aldeamento Pedras da Rainha
Cabanas de Tavira

Possibilidade de contratar diretamente no Aldeamento serviço de meia pensão no
restaurante, ao preço de 26,50€ por adulto/dia (inclui jantar e pequeno almoço) – crianças
dos 3 aos 11 anos, metade do valor.
São permitidos animais de estimação

Época de 2021

Paraíso de Albufeira Hotel Apartamento (T0) (T1)
		
Épocas de reserva
Preço/noite (T0)
Preço/noite (T1)
2 Adultos

17 abril a 28 maio
30 €
35 €
29 maio a 25 junho
60 €
70 €
26 junho a 16 julho
70 €
85 €
17 julho a 27 agosto
90 €
105 €
28 agosto a 10 setembro
70 €
90 €
11 setembro a 1 outubro
60 €
70 €
2 outubro a 31 outubro
30 €
35 €
		

Paraíso de Albufeira
Hotel Apartamento
Hotel Apartamento de 4 estrelas, com 8 andares, localizado
no coração de Albufeira e a cerca de 1000m da praia.
Carateriza-se por ter uma extensa área verde em que está
integrada uma piscina exterior para adultos e crianças, do tipo
lagoa, além de também ter uma piscina interior e um parque
infantil. Tem serviço próprio de restaurante com um amplo
terraço com vista para o Jardim, snack-bar, bar, sala de jogos,
campo de ténis relvado, minigolfe, Clube infantil
e entretenimento noturno.

Instalações disponíveis
1 apartamento T0 com capacidade máxima para 2 adultos e 1 bebé, de abril a 31 de outubro.
2 apartamentos T1 com capacidade máxima para 4 adultos, de abril a 31 de outubro.
São considerados adultos os jovens com idade igual ou superior a 13 anos.
O Sindicato declina qualquer responsabilidade a quem não respeitar esta regra.
Receção
Aberta 24 horas. Check-in a partir das 14h00 e check-out até às 12h00.
Serviços incluídos
Limpeza diária e mudança de roupa de cama e de toalhas dia sim, dia não. A lavagem da loiça
é da responsabilidade do utente. Acesso gratuito às piscinas e estacionamento gratuito e
privado.
Informação complementar
O apartamento T0 está mobilado com 2 camas individuais e os apartamentos T1 com 1
quarto mobilado com 2 camas individuais e 2 sofás-cama.
Todos possuem kitchenette equipada com utensílios de cozinha, placa de fogão e forno
elétricos, micro-ondas, frigorífico, casa de banho privativa com banheira e secador de cabelo,
televisão com canais por satélite, ar condicionado, varanda mobilada e Wi-Fi gratuito.

Rua do Município, Lote 31
Cerro Alagoa, Albufeira

Possibilidade de contratar diretamente no Hotel plano de refeições. A meia pensão ao preço
de 25€/adulto e criança dos 3 aos 12 anos, metade (inclui pequeno almoço e jantar). A pensão
completa ao preço de 35€/adulto e criança dos 3 aos 12 anos, metade. E o TI ao preço de 55€/
adulto e criança dos 3 aos 12 anos, metade.
Não são permitidos animais de estimação

Época de 2021

Ocean Terrace Apartamentos (T1)
		
Épocas de reserva
Preço/noite
1 junho a 25 junho
50 €
26 junho a 16 julho
65 €
17 julho a 27 agosto
85 €
28 agosto a 10 setembro
65 €
11 setembro a 1 outubro
50 €
2 outubro a 31 outubro
30 €
		

Ocean Terrace Apartamentos

Instalações disponíveis
2 apartamentos T1 com capacidade máxima para 4 adultos.
O Sindicato declina qualquer responsabilidade a quem não respeitar esta
regra.
Receção
Está aberta das 9h00 às 18h00, na Av. Beira Mar, Edif. Atlântico, Loja C e D (em
frente ao Hotel Holiday Inn).

Edifício situado na Urbanização Torres do Alto da Torre, a
100m da praia. O topo do edifício está dotado de um terraço
panorâmico, piscina, minigolfe e parque infantil.

Fora deste horário, a combinar com a receção ou para o telemóvel 967780007.
Serviços incluídos
Limpeza diária, exceto fins de semana e feriados, mudança de roupa de
cama semanal e de toalhas 2 vezes por semana. A lavagem da loiça é da
responsabilidade do utente. Acesso gratuito à piscina exterior no terraço do
edifício. Estacionamento gratuito de 1 viatura na garagem do edifício.

Edificio Ocean Terrace,
Bloco A e Bloco B
Armação de Pêra

Informação complementar
Apartamento com 1 quarto mobilado com 2 camas individuais, sala com
sofá-cama, cozinha equipada com utensílios, frigorífico, micro-ondas, placa e
forno, torradeira, máquina de lavar roupa, televisão, ar condicionado, varanda
mobilada e com barbecue.
Não são permitidos animais de estimação

Época de 2021

Be Smart Terrace Algarve (T1)
		
Épocas de reserva
Preço/noite
17 abril a 28 maio
35 €
29 maio a 25 junho
65 €
26 junho a 16 julho
80 €
17 julho a 27 agosto
105 €
28 agosto a 10 setembro
80 €
11 setembro a 1 outubro
65 €
2 outubro a 31 outubro
35 €

Be Smart Terrace Algarve

Instalações disponíveis
2 apartamentos T1 com capacidade máxima para 4 adultos e 1 bebé.

Empreendimento localizado em Porches, na Quinta das Palmeiras,
situado a 350m da praia de Nossa Senhora da Rocha, uma das
mais belas do Algarve, e com uma magnífica vista para o Oceano
Atlântico. Está envolvido por jardins e uma agradável piscina exterior
para adultos e crianças. Armação de Pêra fica a 2,5kms de distância.

Receção
Aberta 24 horas. Check-in a partir das 15h00 e check-out até às 11h00.

O Sindicato declina qualquer responsabilidade a quem não respeitar esta regra.

Serviços incluídos
Limpeza efetuada 3 vezes por semana e mudança semanal de toalhas e de roupa de cama.
A lavagem da loiça é da responsabilidade do utente. Acesso gratuito à piscina exterior.
Estacionamento gratuito e público disponível nas proximidades.
Informação complementar
Apartamento com 1 quarto mobilado com 2 camas individuais, sala com sofá-cama,
kitchenette equipada com utensílios de cozinha, placa de fogão, micro-ondas, chaleira,
torradeira, frigorífico, casa de banho privativa, televisão com canais por cabo, ar
condicionado e varanda mobilada.

Quinta das Palmeiras
Porches

Empreendimento com restaurante Buffet, Hamburgueria e Terrace Bar com música ao vivo
junto à piscina, entre julho e setembro.
Não são permitidos animais de estimação.

Colónia de Férias

TOMAR

A Colónia de Férias deixa de ser uma atividade
organizada diretamente pelo Sindicato.
Em alternativa, o Pelouro de Tempos Livres
concretizou uma parceria com o “CAMPO JOVEM”,
entidade com mais de 10 anos de experiência,
detentora do alvará do IPDJ n.º 27/2011, e com
Registo Nacional de Animação Turística n.º
548/2016, única responsável pela organização dos
Campos de Férias e pela Gestão Pedagógica, cuja
vantagem essencial para os participantes é poder
usufruir de preços especiais
Destinatários e data dos turnos
Podem frequentar as colónias as crianças e jovens
a partir dos 6 e até aos 18 anos. O CAMPO JOVEM
vai realizar colónias em regime fechado com turnos
semanais e quinzenais, com entrada no domingo e
saída ao sábado. Iniciam-se a 4 de julho e terminam
a 4 de setembro, de acordo com o calendário a
seguir indicado, podendo cada associado escolher
o turno que mais lhe convier, de 7 ou 14 dias.
Turnos
4 a 10 de julho
11 a 17 de julho
18 a 24 de julho
25 a 31 de julho
1 a 7 de agosto
8 a 14 de agosto
15 a 21 de agosto
22 a 28 de agosto
29 de agosto a 4 de setembro

Inscrições
As inscrições estão abertas e prolongamse até ao final de maio. São realizadas
diretamente para a CAMPO JOVEM, através
do e-mail geral@campojovem.com ou do
telefone 214 149 310, devendo sempre
informar que está a efetuar a inscrição ao
abrigo da parceria com o Mais Sindicato,
para usufruir do preço protocolado.
Local de realização
O CAMPO JOVEM é uma organização que
se dedica à realização de Campos de Férias
e está localizada na Quinta Ganados, na
localidade de Ganados, em Tomar, bem
no centro de Portugal. É uma propriedade
com cerca de 50 hectares de pastagem e
floresta, a meia distância entre a cidade de
Tomar e a Barragem de Castelo de Bode.
O conjunto de edifícios da Quinta foi
remodelado e adaptado para animação e
turismo de jovens e crianças, e dotado de
todas as comodidades necessárias para o
bem-estar dos participantes.
Programa
O programa-tipo de uma semana é pensado
e idealizado para permitir a máxima
satisfação dos participantes e assegurar às
famílias a plena confiança nas atividades
desenvolvidas. Todas as atividades e a
colónia de férias estão asseguradas por
uma equipa de monitores e animadores
credenciados, com formação específica e
experiência em campos de férias.
No CAMPO JOVEM os participantes fazem
atividades como Slide, PaintBall, Escalada,
Ponte Himalaia, Canoagem, PedalKart,
Percurso Pedestre, Jogos Desportivos, Tiro
Com Arco, Zarabatana, Piscina, Karaoke,
Discoteca, Quinta Pedagógica, Jogo Cidade,
Caça ao Tesouro, Gincanas, WorkShops,
Passeio de Burro, Escape Room e muito
mais…

Pagamento
O pagamento é efetuado diretamente ao CAMPO JOVEM, devendo no momento da inscrição
informar do protocolo existente para usufruir do desconto associado.
O preço inclui:
n Alojamento em regime de camaratas com diferenciação de rapazes e raparigas (incluindo
lençol, almofada, cobertor);
n Alimentação em Regime de Pensão Completa (pequeno-almoço, almoço, lanche , jantar e ceia);
n Utilização de balneários diferenciados com água quente;
n Atividades tal como mencionado no programa;
n Fornecimento de todos os materiais de segurança e proteção individual de atividades;
n Supervisores, coordenadores, monitores, segurança e enfermeira;
n Número de monitores mediante a lei em vigor;
n Brinde oferta;
n Seguro de acidentes pessoais.
Nota: O preço não inclui o transporte
e outras despesas de carater pessoal.

Preço por participante

Turno de 7 dias 225€ | Turno de 14 dias 425€
Programa-tipo de uma semana

Horas

1.º Dia

Check-in

13.00 h
15.00 h

3.º Dia

Jogos
de Integração

Pequeno Almoço
"Missão X"
Jogos Tradicionais
(Peddy Papper Jogos desportivos
Gincana
Quinta Pedagógica
Jogos Piscina
Piscina
Piscina)
Almoço
Ponte Himalaia
Corda Trola
Water Bubble

Laser Tag
Slide
Escape Room

23.30 h
00.00 h

5.º Dia

6.º Dia

Escalada
Zarabatana
Rapel

Canoagem
Tiro com Arco
Stand Up Padle

Worshops
Ateliers

Caça ao Tesouro
Piscina

Jogos de Piscina
Testemunhos

Karaoke
Discoteca

Festa Final

Piscinas | Lanche
Higiene | Banhos

17.00 h
18.45 h
20.00 h
21.30 h

4.º Dia

7.º Dia

Alvorada | Higiene

8.00 h
9.00 h
10.15 h

2.º Dia

Jantar | Tempo Livre
Jogos
da Minha Infância

Desportos
Noturnos

Concurso
Televisivo

"Noite ao Luar"
(Fogo de Campo)

Ceia | Recolher | Higiene
Silêncio

Arrumações
Despedida
Check-Out

Centro de Férias e Formação

O Centro de Férias e Formação é um empreendimento
situado a 9 km de Ferreira do Zêzere, na localidade de
Casal do Zôte, freguesia do Beco, inserido num ambiente
predominantemente rural. A beleza natural da zona
envolvente e o sossego são elementos que convidam à
prática de atividades ao ar livre, com destaque para as
caminhadas, o montanhismo, os passeios de bicicleta (que
o Centro pode disponibilizar), o hipismo, a orientação e
a prática de atividades náuticas no Lago Azul. Para quem
opte por passear, sugerimos visitar Dornes, Vila de Rei,
a Albufeira de Castelo de Bode, o Lago Azul, o Centro
Geodésico de Portugal ou o Santuário de Fátima…

IVA incluído

Época Baixa Época Média
Época Alta
Época Especial
Modalidades jan. a mar. abril a 14 jun.
15 a 30 jun. | 1 a 15 set.
jul. | ago.
•			
•
2 noites
 3 noites
 3 noites
2 noites
out. a dez.
16 a 30 set.			
Com pequeno
almoço

Também possui piscina para adultos e crianças, court de ténis,
mesa de snooker, matraquilhos, mesa de pingue-pongue,
sala infantil, discoteca, sala para a realização de eventos com
capacidade para 300 pessoas, sala de convívio (equipada
com TV e um acervo de livros que todos podem requisitar),
restaurante e snack-bar concessionados e um Pavilhão
Polidesportivo coberto, preparado para a prática de várias
modalidades desportivas e com boas condições para acolher
estágios de equipas.

Preço por noite com alojamento e pequeno-almoço

Cama Extra

Caraterísticas das instalações
A capacidade de alojamento do Centro de Férias é composta
por 27 Duplos e 5 Triplos, quase todos com mesa e cadeiras
na varanda, WC privativo, equipados com telefone, TV, música
ambiente, frigobar e ar condicionado.

Single

2 noites  3 noites 2 noites  3 noites Vista Piscina Vista Campo Vista Piscina Vista Campo Vista Piscina Vista Campo Vista Piscina Vista Campo
€ 31,00		 € 28,00
€ 56,00		 € 51,00
€ 46,00		 € 41,00
€ 24,00		 € 21,00 € 32,00		 € 24,00 € 43,00		 € 40,00
€ 38,00		 € 30,00

€ 46,00		 € 34,00

€ 52,00		 € 49,00

Triplo
€ 55,00		 € 45,00
Até 5 anos* Grátis		 Grátis
6 aos 12* € 7,50		 € 7,50

€ 61,00		 € 47,00

€ 65,00		 € 62,00

Duplo

>12*

€ 10,00		 € 10,00

€ 37,00		 € 35,00
€ 50,00		 € 48,00

€ 78,00		 € 74,00

3 noites
€ 100,00

€ 52,00		 € 47,00

€ 130,00

€ 67,00		 € 62,00

€ 150,00

Grátis		 Grátis 		Grátis
€ 10,00		 € 10,00 		 € 12,00

		Grátis

		Grátis

		Grátis

Grátis

		

€ 12,00

		 € 13,00

		

€ 13,00

€ 30,00

€ 12,50		 € 12,50 		 € 15,00

		

€ 15,00

		 € 20,00

		

€ 20,00

€ 40,00

* Crianças no quarto dos pais

Excecionalmente e apenas na véspera da estadia aceitam-se reservas de 1 noite

Receção
Funciona das 9h00 às 22h00.
Serviços
A limpeza do alojamento é diária, com mudança semanal da
roupa de cama e bissemanal das toalhas de banho.
As áreas comuns e os quartos estão dotados de acesso
gratuito à Internet (Wi-Fi).

€ 62,00		 € 60,00

Fim Ano
27 dez.
a
2 jan.

Tabela para reservas mínimas de 2 noites
• Entrada a partir das 16h00 e saída até às 11h00
• Tabela Especial para Grupos, Festas e Eventos
• Cama extra ou berço, a pedido
• Tabela de Fim-de-Ano está condicionada à existência de Programa

Rua Zulmira Jesus Costa, 256
Casal do Zôte – 2240-208 Beco
Ferreira do Zêzere
Tel.: 249 360 200 | Fax: 249 360 290
www.mais.pt/atividadesindical/Servicos/
/CentrodeFeriaseFormacao/Pages/default.aspx
centroferias.formacao@mais.pt
N 39º 45 . 978 | W 8º 19 . 001

Está implantado numa área de 10 hectares, junto à Reserva Natural
da Ria Formosa, e equipado com 2 courts de ténis, 2 piscinas
(adultos e crianças), campo desportivo polivalente, parque infantil,
restaurante, snack bar com esplanada, minimercado, cafetaria,
quiosque de jornais e tabacaria, serviço self-service de lavandaria
com máquinas de lavar e secar roupa (funciona com fichas de
utilização pré-adquiridas na receção), área para lavagem manual
de viaturas, sala de convívio com televisão e um acervo de livros
que são propriedade dos campistas.

Parque de Campismo e Caravanismo

Sócios do Mais

Caraterísticas das residenciais
Informação detalhada sobre
as residenciais pode ser obtida
através da consulta ao site http://
www.mais.pt/atividadesindical/
Servicos/ParquedeCampismo/
Pages/Residenciais.aspx.
Implantadas numa zona
independente da área de
campismo, a tipologia destas
unidades varia entre o T0, o T1
e o T2. Estão equipadas com 1
ou 2 quartos (com duas camas
individuais e roupa de cama),
casa de banho (com duche
apenas nas T1 e T2) com toalhas,
kitchenette com utensílios
de cozinha, varinha mágica,
frigorífico, sala com TV cabo
(canais base) e ar condicionado.
No exterior existe lugar de
parqueamento gratuito para uma
viatura e, apenas nas T2, terraço
com mesa e cadeiras de jardim,
barbecue, lava-loiça e estendal.
Receção
De 1 de julho a 1 de setembro,
das, 8h00 às 22h00. Fora deste
período, das 8h00 às 20h00.
Não são permitidos animais de
estimação nas residenciais.

Apartado 300 | 8700-912 Olhão
Tel. 289 700 300 | Fax 289 700 390
http://www.mais.pt/atividadesindical/Servicos/
ParquedeCampismo/Pages/Servicos.aspx
parque.campismo@mais.pt
www.mais.pt
N 37º 02’ 06.65’’ | W 7º 49’ 20.38’’

n

n

O material instalado no parque por período superior a 90 dias,
seguidos ou interpolados, 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 pagamento de €22 / 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;

n Sempre que solicitado pelos serviços, o utente deverá apresentar

o título de propriedade do material instalado;
n O Parque de Campismo reserva-se o direito de retificar o registo

de material, sempre que detetar incorreções na sua inscrição,
bem como outras correções julgadas necessárias.

Preços por dia nas residenciais, em regime de alojamento
Residenciais
 2 noites
		
T0
T1
T2

Época Baixa
1 janeiro a 31 março
1 novembro a 31 dezembro
€ 21,00
€ 24,00
€ 30,00

Época Média-Baixa
1 abril a 31 maio
1 a 31 outubro
€ 28,00
€ 32,00
€ 38,00

Época Média-Alta
1 junho a 10 julho
1 a 30 setembro
€ 32,00
€ 39,00
€ 52,00

Época Alta
11 julho
a 31 agosto
€ 45,00
€ 57,00
€ 72,00

Tabela de preços com o IVA incluído

• 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 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		
• 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
• Só se aceitam marcações com o mínimo de 2 noites.
+ 1 toalha banho) tem um custo de €5,00.
• Às estadias inferiores a 3 noites é acrescida uma taxa de €10,00/noite.
• Nas reservas é obrigatório que seja o próprio sócio a efetuar o check-in
• Em estadias superiores a 30 dias consecutivos, aplica-se o desconto
e a apresentar o cartão de sócio do Mais Sindicato. A reserva de mais
de 35% e em estadias superiores a 60 dias consecutivos aplica-se
do que um (1) alojamento, ficará sempre condicionada à composição
o desconto de 40%.
do agregado familiar registado no ficheiro do SAMS. O incumprimento
(este desconto não se aplica nas estadias compreendidas no
desta norma implica o pagamento da tabela aplicada a outros utentes.
periodo entre 1 de julho a 31de agosto).
• Marcações de 12 de junho a 4 de setembro só podem ser efetuadas
por períodos minimos de 7 dias, sempre com entrada e saída ao
						
sábado.
Condições especiais de reserva na Época Alta
• No Natal, Fim de Ano, Carnaval e Páscoa, só se aceitam reservas por
		
períodos minimos de 3 dias.
• Até ao dia 31 de março, a reserva de residenciais T1 e T2 para o período
• A mudança de roupas (toalhas incluídas), em estadias superiores
de 26 de junho a 4 de setembro está aberta, exclusivamente, para sócios
a 7 dias, efetua-se aos sábados e, excecionalmente na época alta,
do Mais Sindicato.
também se efetua a mudança de toalhas às quartas feiras.
• A partir de 1 de abril as reservas estão abertas a todos os utentes.		
						

Extensivo a familiares beneficiários do SAMS/Mais
ou dos SSCGD (é obrigatório apresentar o cartão de
beneficiário e a cópia do cartão do sócio)
1/7 a 31/8

Época Alta
Época Média
Época Baixa

1 a 30/6 e 1 a 30/9
1/1 a 31/5 e 1/10 a 31/12

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
1,07 1,63 2,00
Caravana / Autocaravana
Caravana (6m) / Autocaravana (6m)
1,55 2,48 2,84
0,67 1,04 1,26
Automóvel
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
0,67 1,04 1,26
Moto
Barco/Atrelado
0,81 1,29 1,52
Taxa Adicional de Época
0,89 1,33 1,55
3,00 4,20 5,25
Visitantes
2,40 2,40 2,40
Energia
Depósito de material
0,80 0,80 0,80
Piscinas
Adulto acampado
0,00 1,50 1,50
0,00 0,90 0,90
Criança acampada ( 5  11 anos)
2,50 3,00 3,50
Adulto sócio não acampado
Criança benefiária SAMS
1,50 2,00 2,50
não acampada ( 5  11 anos)
Campo de Ténis
4,20 4,20 4,20
Acampado/hora
7,35 7,35 7,35
Não acampado/hora
Polidesportivo
Acampado/hora
5,35 5,35 5,35
16,30 16,30 16,30
Não acampado/hora
Com iluminação elétrica
2,40 2,40 2,40
1,00 1,00 1,60
Cão/Gato
4,50 4,50 4,50
Ficha máquina lavar/secar
Aluguer raquete de ténis/hora
1,60 1,60 1,60
Aluguer ferro de engomar/hora
1,30 1,30 1,30
* Não pode exceder a área da caravana incluindo a lança.

w w w.mais.pt

administrativa@mais.pt

