
 

 
Aprovado em reunião do Executivo em 09 de janeiro de 2019  

Aprovado na Assembleia de Freguesia de 01 fevereiro de 2019 

PARQUE CAMPISMO - TABELA DE PREÇOS 

 
a) Inscrição Anual 

 
 

  Preços (€) 

  Alta **   Baixa *   

> Inscrição anual ***   a) 39,75   

> Titular/Cônjuge/Acompanhante 3,18 c) 1,59   

> Criança (até 12 anos) -   -   

> Tenda individual -   -   

> Tenda familiar -   -   

> Caravana 4,77 € c) -   

> Eletricidade         

> Cão/Gato 0,53   0,53   

> Automóveis 1,06     b) 

> Visitas **** 2,65 

 
       IVA 6% incluído 

 

Bungalows 
 

Janeiro a Dezembro Preços (€ Euros) 

> Alvéolo (80 / 110 M2) 190,80 d) 

> Titular / agregados 19,08 d) 

> Eletricidade 0,27/kw d) 

> Água 3,71/ M3 d) 

> Visitas 2,65  

  
         IVA 6% incluído 
 
 
* A época baixa vai de 01/outubro a 30/abril 
** A época alta vai de 01/maio a 30/setembro 
*** Esta modalidade obriga a utilização do Parque no mínimo de 2 dias por mês, o que não 
acontecer motivará o agravamento da taxa mensal de 100%. 
**** Deficientes e crianças até aos 12 anos estão isentos desta taxa 
 



 

 
Aprovado em reunião do Executivo em 09 de janeiro de 2019  

Aprovado na Assembleia de Freguesia de 01 fevereiro de 2019 

PARQUE CAMPISMO - TABELA DE PREÇOS 

a) Este valor não se aplica na época alta 
b) Este valor não se aplica na época baixa 
c) Na inscrição anual ou mensal é obrigatório o pagamento da totalidade dos 

dias, do titular, e do material aparcado. 
d) Aditamento aprovado em reunião do Executivo em 19/06/2012 e ratificado 

pela Assembleia de Freguesia 21/06/2012 

 

b) Inscrição diária (Passantes) 

 
 

 
Alta Baixa 

- Adulto 3,18€ 1,59€ 

- Criança (até 12 anos) - - 

- Tenda individual 3,18€ 2.12€ 

- Tenda familiar 4,24€ 3,18€ 

- Caravana (até 6 m)* 4,77€ 3,18€ 

- Caravana (+ 6 m) * 6.36€ 4.24€ 

- Autocaravana (6 m)* 4,24€ 3,18€ 

- Autocaravana (+6 m)* 5,83€ 3,71€ 

- Carro Cama 4,24€ 3,18€ 

- Eletricidade                                                2,33€ 

- Cão/Gato 0,53€ 0,53€ 

- Automóveis 1,06€ 1,06€ 

- Substituição/águas sujas - 1h 4,24€ 4,24€ 

- Utilização de chuveiro - 1h 4,24€ 4,24€ 

  - Visitas 2,65€

   
   IVA 6% Incluído 
 
 

 
* As caravanas e autocaravanas com inscrição diária têm de permanecer no Parque pelo 
período mínimo de dois dias, ou pagar a taxa correspondente. 


