
preços   prices

cartão de utente   access card
5,00 €

cartão de utente e visitantes   access card and visitors

equipamento   equipment

veículos   vehicles

aluguer de material desportivo   sports equipment rental

preço electricidade   electricity price

(por período superior a 2 horas) (for longer than 2 hours)pessoas   people
PREÇO DIÁRIO   DAILY PRICE

0-6 anos  |  0-6 years old

7-12 anos  |  7-12 years old

+ 12 anos  |  + 12 years old

grátis  |  free

2,00 €

3,00 €

PREÇO DIÁRIO   DAILY PRICE

tenda, até 2 pessoas  |  tent, 1-2 pax

tenda familiar, + de 2 pessoas e auto-tenda  |  tent, + 2 pax and auto-tent

caravana/roullote  |  caravan

2,00 €

2,50 €

3,50 €

PREÇO DIÁRIO   DAILY PRICE

automóvel  |  car

moto ou moto 4  |  motorcycle or quad

2,00 €

1,50 €

PREÇO HORA   HOUR PRICE

bicicletas  |  bicycle 2,00 €

PREÇO DIÁRIO   DAILY PRICE

tenda, até 2 pessoas, tenda familiar, + de 2 pessoas e auto-tenda
tent, 1-2 pax, tent, + 2 pax and auto-tent

1,00 €

2,00 €caravana/roullote  |  caravan

renovação por extravio ou deterioração |  renewal for loss or damage 

» Residentes Concelho de Penamacor  » 10% desconto*
» Cartão Jovem EYC » 10% desconto*
» Cartão Campista | Camping Card  » 10% desconto*
» Cartão Jovem Municipal » 20% desconto*
» Associações Sem fins lucrativos e Instituições 
Públicas » 50% desconto*
* excepto electricidade | excluding electricity

descontos   discounts

» Os pagamentos deverão ser efectuados até às 17 horas 
do dia da saída;
» Não se verificando a condição prevista no número anterior, será 
cobrado mais o valor referente a um dia de estadia.
» Payments should be made until 17 hours of the day of departure;
» Failing the condition laid down in the previous paragraph, You will 
be charged the amount for a day's stay.

condições de pagamento
payment conditions

Redução de 50% do valor em entradas na piscina a partir das 17:00h

PARQUE DE CAMPISMO DO FREIXIAL

O Presidente da Câmara
(António Luís Beites Soares)Aprovado em Reunião de Câmara 

de 10 de julho de 2017

Aprovado em Reunião de Câmara 
de 8 de julho de 2016
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(a)


