Tarifas

7 julho 2021

2021 – 2022
Preços por dia

Aluguer de lotes por ano

720,- € por ano

ver descrição página 2

ou menos de 2 € por dia.

Época Baixa / Época Alta

10,-€
Grátis

Crianças

para crianças menores de 16 anos.

Veículo adicional

2,- €

visitante

1,50 €

Reboque ou carro.

por dia por pessoa.

Grátis

Cão ou gato

3 animais de estimação no máximo por local.

Desconto (válido durante todo o ano)
Vigilância

1 noite grátis por 5 noites consecutivas
As noites oferecidas não lhe dão direito a noites
grátis.

5,-€ por dia

2,- €
50 litros no máximo.
Gratuito se o lote de aluguer de lote durante todo
o ano (1/dia)

Enchimento de água

Tarifas por noite, para 1 localização, máximo 6 pessoas por local.
Inclus [ 1 caravana (com ou sem toldo) + 1 carro ] ou [ 1 autocaravana/van ]ou [
1 tenda + 1 carro ]
Tarifas até à data em 07/07/2021

CAMPING ENVENDOS
Tarifas
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Aluguer de lotes por ano
Alugamos vários lotes de cerca de 100 m2 durante todo o ano para a sua caravana, casa móvel, autocaravana.
Estamos localizados no centro de Portugal em Envendos perto da fronteira espanhola.

Você vai encontrar no local:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbecue, boliche
Piscina municipal gratuita a 500 m (aberta de junho a setembro)
Piscinas naturais a cerca de 5 km de distância
Cachoeira a cerca de 3 km de distância
Na aldeia todas as comodidades (mercearias, talho, pequeno mercado aos domingos, combustível, bar,
tabaco)
Perto da praia da Nazaré
Pesca nas proximidades (licença de pesca durante todo o ano cerca de 12 euros)
No seu enredo cabe-lhe delimitar, rodeá-lo, desabrochar (após consulta e acordo do proprietário do
parque de campismo), possibilidade de pedir emprestado o equipamento necessário.

É necessário ser autónomo eletricamente, não temos instalações sanitárias (durante o trabalho).
Recordamos-lhe que os animais fora do seu enredo devem ser mantidos em coleira em todos os momentos.
Para qualquer adição adicional à construção: possível após acordo do proprietário do parque de campismo.

PREÇO: 720 euros por 1 ano (12 meses)
Um único carro, 2 euros por dia para veículo adicional.
Para qualquer reserva, permita uma semana antes da sua chegada real.
Em caso de ausência (alojamento de lazer ausente ou não), o contrato de arrendamento mantém-se válido e o
pagamento permanece devido (se o pagamento em prestações).
Opções de pagamento:
•
•
•

Todo o ano (1 hora no início da estadia): desconto de 20 euros (ou 700 euros).
Em 3 vezes (distribuídos pelos primeiros 3 meses – ou seja, 240 euros por mês x 3)
No trimestre (1 no início de cada trimestre – noite 180 euros por mês x 4)

Quando o parque de campismo estiver totalmente equipado (sanitário), a taxa acima indicada será alterada
para cima, mas beneficiará da taxa preferencial de 720 euros por mais 2 anos (consumo de eletricidade além).

CAMPING ENVENDOS
Tarifas

Isto é uma tradução. Apenas francês verso é legalmente válido

página 2 / 3

Condições da oferta “Arrendamento de lote por ano”
Esta oferta está sujeita à aceitação do Regras internas. O Cliente Campis deve manter o enredo que lhe foi
disponibilizado e mantê-lo permanentemente no seu estado inicial e em estado de limpeza permanente. São
estritamente proibidas cercas, camas e outros empreendimentos que possam danificar o terreno ou a
aparência natural/inicial do terreno. Em todo o caso, qualquer desenvolvimento específico deve ter obtido o
acordo do proprietário do parque de campismo. Qualquer falha pode ser faturada ao cliente.
Esta oferta não é uma oferta de garagem morta. O Cliente deve ficar pelo menos 1 noite durante o período de
aluguer escolhido. O local não deve ser abandonado. Em caso de ausência prolongada (mais de 2 meses), o
Cliente deve notificar o Proprietário e ter pagado a sua renda com antecedência. Antes da sua ausência
prolongada, o Cliente deve ter limpado e guardado o seu terreno e removido qualquer objeto ou arranjo que
possa voar ou desaparecer na sequência de possíveis maus tempos (toldos, tendas, mesas, cadeiras,
churrasqueira, etc.) O Cliente também deve entregar as chaves de segurança ou antirroubo destinadas a
bloquear o veículo no chão (cadeado, bola antirroubo, bloqueio de bancada, etc.) Esta medida é tomada para
poder mover veículos em caso de desastre natural (incêndio, inundação, deslizamento de terra...). CAMPING
ENVENDOS não pode de forma alguma ser responsabilizado em caso de roubo, danos ou acidentes durante a
duração da estadia ou durante a ausência do Cliente. Para beneficiar desta oferta, o Cliente deve ainda
apresentar um certificado de seguro (incluindo responsabilidade civil) válido durante toda a duração do seu
aluguer. Em caso de ausência prolongada, se o Cliente não aparecer (por telefone, e-mail, etc.) o enredo será
considerado abandonado pelo Cliente. No caso de o Cliente não ter deixado as chaves de segurança ou de
bloqueio, ou se o terreno for considerado abandonado, o Proprietário reserva-se o direito de evacuar o
terreno por qualquer meio à sua conveniência. A caravana, a autocaravana ou qualquer outro veículo de lazer
podem ser rebocados fora da área de campismo e colocados numa garagem morta. O período de garagem
morto será de um máximo de 1 mês e todos os custos resultantes da evacuação e garagem morta serão
cobrados ao Cliente. Em seguida, o Proprietário declina qualquer responsabilidade em caso de danos na
propriedade do Cliente.
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