O Parque de Campismo Municipal de
Idanha-a-Nova destina-se à prática de
campismo e caravanismo nas condições
fixadas no regulamento interno e demais
legislação aplicável que se encontra
disponível para consulta na receção.

Contactos
Parque de Campismo Municipal
EN 354-1, Km 8
6060-192, Idanha-a-Nova
GPS: N39º56’56.597” W7º11’6.593”
Tel: (+351) 277 201 029
Email: parquecampismo@cmcd.pt

Centro Municipal de Cultura
e Desenvolvimento
Centro Empresarial de Idanha-a-Nova
Zona Industrial
6060-182, Idanha-a-Nova
Tel: (+351) 277 200 010
Email: geral@cmcd.pt
www.cmcd.pt

HORÁRIO & INFORMAÇÕES ÚTEIS
– O Parque de Campismo funciona durante todo o ano sem
interrupções (de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro);
– A receção está aberta diariamente das 8 às 23 horas, entre
meados de Junho a meados de Setembro e restantes períodos
das 9 às 19 horas;
Horário de Silêncio
Das 23h às 7h (dias de animação tolerância até às 24h)

Check-In/Check-Out
Bungalows
– Pré pagamento durante todo o ano;
– Reserva/Inscrição prévia obrigatória;
– Entrada a partir das 16h, até às 20h;
– Saída até às 12h.
Campismo
– Entrada até às 19h;
– Saída até às 15h;
Piscina (na época)
– Segundas-feiras - das 10h às 20h
– Restantes dias - das 12h às 20h
– Quando seja distribuído qualquer documento de identificação, os campistas deverão apresentá-lo sempre que lhes
seja pedido;
– A velocidade máxima de circulação no interior do parque é
de 10Km/h;
– Por razões de segurança, as instalações de campismo devem
observar a distância mínima de 2 m. entre equipamentos e ter
as fontes de alimentação de energia eléctrica desligadas
sempre que desocupadas;

PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA
Preços por dia
Ano - 2017
Campista maior de 12 anos
Campista (até 5 anos em família)

– Para qualquer esclarecimento é favor dirigir-se à receção.
Desejamos uma boa estadia
e agradecemos qualquer sugestão de melhoria

gratuito

Modalidade
0
Modalidade
1/2
Modalidade
3
Modalidade
4
Modalidade
5
Modalidade
6

Só equipamento
Até 2 pessoas
+ equipamento
3 pessoas
+ equipamento
4 pessoas
+ equipamento
5 pessoas
+ equipamento
6 pessoas
+ equipamento

80€

75€

70€

85€

80€

75€

90€

85€

80€

95€

90€

85€

100€

95€

90€

105€

100€

95€

Campista dos 6 aos 12 anos (em família)

1,00€

Tenda até 04 m.²

2,00€

Tenda 04 até 12 m.²

3,00€

Tenda superior a 12 m.²

4,00€

Atrelado – tenda

3,40€

Caravana até 6 m.

3,40€

Caravana superior a 6 m.

4,00€

Avançado / toldo separado

1,50€

Autocaravana até 6 m.

3,40€

Modalidade 1

1 mês

Autocaravana superior a 6 m.

4,40€

Modalidade 2

2 meses

90€ *

Cozinha campista

2,00€

Modalidade 3

3 meses

100€ *

Barco

2,50€

Moto água

2,50€

Moto 4

2,00€

Automóvel

2,00€

Moto / motorizada

1,50€

Autocarro

10,00€

Animais de companhia (cão, gato)

1,00€

Ligação Eléctrica 6A

1,50€

Ligação Eléctrica 10A

2,50€

Court's de ténis e outros campos de jogos
(preço por hora)

3,00€

Visitantes
Piscina (quando possível) até 5 anos

gratuito

Piscina (quando possível) de 5 a 12 anos

2,00€

Piscina (quando possível) mais de 12 anos

4,00€

Restaurante (até 2h de permanência)
Visita a campista ou ao parque (até 30min)

– É dever dos nossos colaboradores fazer cumprir todos os
preceitos regulamentados e solicitamos a boa colaboração
dos campistas nesse objectivo;

2,50€

PREÇOS CONTRATOS DE PARCELAS
Ano - 2017
Contratos Residentes (p/ mês)
3
6
12
Duração
meses
meses
meses

Visita a campista ou ao parque (após 30min)

gratuito, apresentar factura
gratuito
4,00€

Bungalows
Bungalow T1 (Pax 4) sem roupa

40,00€

Bungalow T2 (Pax 4) com roupa

55,00€

Bungalow T1(Pax 6) sem roupa

60,00€

Bungalow T1(Pax 6) com roupa

75,00€

PREÇOS CONTRATOS DE BARCO E MOTOS DE ÁGUA
Ano - 2017
Barcos e Modos de Água
Duração
Preço
50€

– * Pagos aquando da assinatura do contrato;
– IVA incluído à taxa legal em vigor;
– Os preços poderão ser alterados sem aviso prévio.

_______

Outras Informações
– Os visitantes só podem permanecer durante o horário da
receção das 8 às 23 horas, entre meados de Junho a meados
de Setembro e restantes períodos das 9 às 19 horas. As visitas
terão de apresentar na receção um documento de identificação (de pelo menos um visitante) que deverá ser levantado
na hora de saída.
– Se tiver consigo animais de estimação, mantenha-os com
trela e sob controlo. Pode dar uma folga à trela, dando
espaço ao animal para se movimentar, mas não o deixe à
solta. Além disso, também é responsável por apanhar os
dejectos do seu animal de estimação.
– Quando acabar a sua estadia no nosso parque, não deixe
rasto da sua passagem: que o seu alvéolo fique exactamente
no estado em que estava quando lá chegou, sem vestígios de
utilização, nem de lixo.
Ao cumprir estas regras vai tornar a sua experiência mais
agradável, bem como, a dos restantes campistas.

