
   

 

 

  

   

PARCERIAS DE ALOJAMENTO 

HOTEL CAMARÃO – ERICEIRA 

 

 

 

 

 

 

O Hotel Camarão, localizado na vila da Ericeira, é um hotel familiar que oferece aos seus hóspedes muitas atividades 
culturais e de entretenimento na área circundante. A excelente gastronomia, a beleza natural e seu povo - os 
ericeirenses - proporcionam momentos memoráveis e, acima de tudo, o desejo de voltar. O Hotel está localizado 
próximo ao mercado local, a 150 metros do centro da vila e das principais praias. 

A Ericeira está localizada a 40 km de Lisboa, a 20 km de Sintra, cidade declarada Património Mundial pela UNESCO e a 
10 km do Palácio Nacional de Mafra, com excelentes acessibilidades. 

O hotel oferece 24 quartos com wc privativo, todos equipados com aquecimento central, janelas com vidros duplos, TV 
a cabo e satélite, telefone, cofre e alguns quartos têm frigorífico, rádio e vista para o mar. O hotel também dispõe de 
um quarto para deficientes, serviço de lavandaria, lounge confortável com TV, música, acesso Wi-Fi gratuito (no 
lounge) e sala de pequeno-almoço (buffet). 

Hotel Camarão 
Travessa do Espírito Santo 
2655-275 Ericeira 
Portugal 
 

O hotel fica a 20 minutes de carro do local de prova (21km). 

CONDIÇÕES ESPECIAIS EKO2020 
 
40% desconto sobre o preço de balcão entre  28 Fevereiro e 
1 Março 2020 (data flexível)) 
Reservas: www.hotelcamarao.com  
reservas@hotelcamarao.com                                                  
Tel: + 351 261862665  
Código promocional: NKEHC2020 

mailto:reservas@hotelcamarao.com


   

 

 

  

   

 
VINNUS GUEST HOUSE – ERICEIRA 

 

                 

 

 

 

 

É um espaço sentimental repleto de encontros e emoções, imerso no espírito português, imbuído de cultura 
e totalmente dedicado a um caráter genuíno.Esta nova geração de pequenas Boutique Guest Houses está 
agora aberta a viajantes do mundo que desejam experimentar toda a intensidade e autenticidade desta vila 
de pescadores portugueses durante a sua estadia. 
 
Vinnus Guest House 
Rua Prudêncio Franco da Trindade nº19 -1º 
2655-344 Ericeira 
Tel: 261 866 933 

 

O hotel fica a 20 minutes de carro do local de prova (21km). 

CONDIÇÕES ESPECIAIS EKO2020 
 
Single - €40,50* 
Duplo - €49,50* 
Dupo com Kitchnette - €54,00* 
Twin com Kitchnette - €54,00* 
Triplo com Kitchnette - €58,50* 

Reservas: info@vinnusguesthouse.com 

 +351-261 866 933           
 
* valores para pagamento por transferência, não 
reembolsável.  

mailto:%20+351-261%20866%20933 
mailto:info@vinnusguesthouse.com


   

 

 

  

   

MAFRA HOTEL – MAFRA 

 

 

 

O Mafra Hotel *** foi construído em 2019 e já se tornou uma referência em sua área. Foi criado com a intenção de 
proporcionar uma excelente experiência aos seus hóspedes, priorizando a qualidade de suas instalações e serviços. 
O hotel tem 25 quartos que o tornam um hotel moderno, aconchegante e agradável, que se distingue pela localização 
no centro de Mafra e por seus serviços, como estacionamento gratuito e buffet ao pequeno-almoço servido diariamente. 
No Mafra Hotel, ouvimos as opiniões de nossos clientes para melhorar a cada dia e oferecer a melhor estadia para eles. 
O Mafra Hotel possui instalações com ar-condicionado, recepção 24 horas, traslado ao aeroporto e Wi-Fi gratuito. Tem 
um bar para socializar e relaxar. Está localizado no centro de Mafra, a 400 m do Palácio Nacional de Mafra e a 10 minutos 
de carro da Ericeira, uma Reserva Mundial de Surf, conhecida por suas praias incríveis. Lisboa fica a 25 minutos e Cascais 
a 35 minutos. A beleza de Sintra fica a 22 km. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, 
a 35 km do Mafra Hotel. 
 
Avenida 25 de Abril Nº 23 
2640-456 Mafra 
Phone: +351261816050 

O hotel fica a 15 minutes de carro do local de prova (11km). 

SPECIAL CONDITIONS EKO2020 
Duplo/Twin Standard €60 
Duplo /Twin Superior €72 
Suite Júnior €85 
Single Standard €50 
Single Superior €56 
Triplo €80 
Inclui Pequeno-almoço buffet e estacionamento. 
Exclui Taxa Turística Municipal (1€/dia/pessoa 
<12anos) 
Reservas: reservas@mafrahotel.com   
www.mafrahotel.com 

Código promocional: EKO2020 
 

mailto:reservas@mafrahotel.com
http://www.mafrahotel.com/


   

 

 

  

   

MAFRA GUEST HOUSE – MAFRA 

 

 

 

Mafra Guest House se destaca por sua localização no centro da vila de Mafra. 
Todos os quartos estão equipados com TV, banheiro privativo e Wi-Fi gratuito. 
Está localizado no centro de Mafra, a 400 m do Palácio Nacional de Mafra e a 10 minutos de carro da Ericeira, uma 
Reserva Mundial de Surf, conhecida por suas praias incríveis. 
Lisboa fica a 25 minutos e Cascais a 35 minutos. A beleza de Sintra fica a 22 km. O aeroporto mais próximo é o 
Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a 35 km do Mafra Guest House. 
 
Av. Primeiro de Maio 49 1o C, 2640-456 Mafra 
Phone: 913 818 924 

mafraguesthouse@gmail.com 
 

A guest house fica a 15 minutes de carro do local de prova (11km). 

SPECIAL CONDITIONS EKO2020 
 
Duplo/ Twin - 50€  
Triplo - 60€ 
Quádruplo (4 camas) - 70€ 
Quádrupleo (cama casal+ beliche)-70€  
Quíntuplo (3 camas + beliche) – 80€   
Exclui Pequeno-almoço eTaxa Turística Municipal 
(1€/dia/pessoa <12anos) 
Reservas: mafraguesthouse@gmail.com  
Tel: 913 818 924 
 

Código promocional: EKO2020 
 

mailto:mafraguesthouse@gmail.com
mailto:mafraguesthouse@gmail.com

