


Projecto

Este projecto nasce da experiência que a Novas Ideias, como Agência 
de Viagens, há muitos anos ligada às comunidades, tem levado a cabo 
na organização deste tipo de eventos.   

Este projecto tem como objectivo a criação de: 

Alojamento alternativo durante as JMJ /23 em Lisboa
Inserido no Complexo desportivo do Clube Belenenses
Uma localização privilegiada na zona de Belém / Lisboa
Condições especiais de infra-estruturas para este evento 
Segurança e privacidade 
Um ambiente jovem e descontraído



LocalizaçãoCamping



Outros Serviços

Serviços de autocarro: 

Transferes 
Circuitos 
Visitas 
Excursões:
Sintra 
Fátima 
Évora 
Arrábida 
Coimbra 
Porto 
Braga 
 

Serviço de reservas:  

Restaurantes 
Guias Turísticos 
Passeios de Barco no Tejo 
Locais de diversão 

 



História de Portugal 

Dados Relevantes: 

Portugal Nasce na região do Porto 
Ganha a sua independência em 1140 
As suas fronteiras são as mais antigas do mundo como país soberano.  
Expande o seu território com os descobrimentos marítimos na Asia, África e 
América do Sul 
Divide com Espanha, o Mundo até então conhecido, no tratado de Tordesilhas 
em 1494. 
Torna-se o primeiro país evangelizador da fé cristã nessas paragens. 
Como Reino teve três dinastias a governar ( Afonsina / Avis / Bragança ) 
Sofre um terramoto em 1755 que destrói  quase por completo a cidade de Lisboa 
Portugal torna-se uma Republica em 1910 
Fica sob um regime ditatorial entre 1926 a 1974. 
1974 dá-se a revolução dos cravos e cai a ditadura. 
Em 1985 Portugal assina o tratado de adesão à Comunidade Económica Europeia 
(CEE).



Preços

Para o evento JMJ-23 em Lisboa vamos ter três tipos de pacotes com 
inicio em 31 Julho /23 até 08 Agosto / 23.  Cada período de estadia terá 
que estar inserido dentro das datas apresentadas.   

Pacote de 5 noites - 200,00€ / por pessoa 
Pacote de 6 noites - 225,00€  / por pessoa
Pacote de 7 noites - 252,00€  / por pessoa

Inclui:
Alojamento em tendas de 2 e 4 pessoas 
Pequeno almoço diário
Infra-estruturas  sanitárias 
Segurança 24h00
Recepção e serviço de informação 24h00
Posto médico de primeiros socorros
Oferta de tenda no final da estadia 

Não Inclui: 
Saco cama 
Colchão / Esteira 



Termos e Condições Gerais 

Âmbito de aplicação
Os termos e condições constantes do presente documento 
aplicar-se-ão à relação entre o visitante (doravante denominado 
“Cliente”) e a Novas Ideias desde o momento em que a reserva 
é solicitada e até ao momento em que termina o período de 
alojamento.
No que os Termos e Condições forem omissos aplicar-se-á a 
legislação Portuguesa em vigor.

Reservas e respectivo cancelamento.
Neste alojamento temporário só se aceitam reservas de grupo. 
É considerado grupo um mínimo de 10 pessoas.
Qualquer reserva só será garantida depois do pagamento de um 
sinal de 25%.  
O cancelamento por parte do Cliente, implica a perda total da 
sinalização efectuada.
Cabe ao Cliente o fornecimento de todos os dados respeitantes 
aos participantes de cada grupo. 

Termos de utilização
Somente as pessoas indicadas na reserva de alojamento terão 
acesso ao local.

O Cliente não tem permissão para cozinhar alimentos em 
qualquer parte das instalações.
As regras de utilização do camping estarão afixadas no interior e 
deverão ser respeitadas.
A não aceitação dessas regras pode implicar a expulsão do 
camping. 

Termos de pagamento
Após a primeira sinalização será pedido mais um reforço de 25% 
de acordo com timing da reserva efectuada. 
Os restantes 50% do valor da estadia devem  estar pagos 
antecipadamente até 60 dias antes da entrada no Complexo.

Responsabilidade da Organização.
A Organização apenas será responsável por danos causados ao 
cliente quando tais factos resultarem da sua actuação culposa.
A organização não assume qualquer responsabilidade por perda 
ou desaparecimento dos bens materiais dos clientes.
Também não assume qualquer responsabilidade por danos ou 
acidentes ocorridos no Complexo. 
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