
LISBOA E ARREDORES
ROAD TRIP
Cultura & Gastronomia

Vem descobrir Lisboa, a
capital histórica do litoral de
Portugal. Um lugar onde te
podes sentir seguro e
confortável, perambulando a
qualquer hora do dia. Onde a
história antiga se mistura com
um visual moderno e
cosmopolita junto ao mar.
Famosa pela hospitalidade e
gastronomia, onde não se
podem ignorar os famosos
Pasteis de Belém, o Bacalhau
e o Fado. Aproveita a
oportunidade para visitar
Setúbal. Não muito longe de
Lisboa, é uma cidade banhada
pelo rio Sado, fauna e flora
únicas. Se gostas de natureza,
não podes perder um passeio
no Parque Natural da
Arrábida.
Esta é a road trip perfeita para
uma estadia curta em
Portugal!



Pontos de interesse:
Bairros históricos 
(Alfama, Bairro Alto, Chiado)
Praça do Comércio 
(Terreiro do Paço)
Castelo de São Jorge
Torre de Belém
Padrão dos Descobrimentos
Mosteiro dos Jerónimos

Onde dormir:
Lisboa Camping
& Bungalows

DIA 1e 2
Lisboa
30 Kms

LISBOA ROAD TRIP Lisboa Lisboa160 km5 Dias



Pontos de interesse:
Parque e Palácio da Pena
Castelo dos Mouros
Palácio de Monserrate
Quinta da Regaleira
Centro Histórico de Cascais
Praia do Guincho

Onde dormir:
Orbitur Guincho

DIA 3 e 4
Sintra, 
Cascais, 
Estoril
35 Kms

LISBOA ROAD TRIP Lisboa Lisboa160 km5 Dias



Pontos de interesse:
Parque Natural da Arrábida
Forte de São Filipe
Avenida Luísa Todí
Portinho da Arrábida
Praia de Galapos
Praia da Figueirinha

Onde dormir:
Ecoparque do Outão

DIA 5
Setúbal 
70 Kms

LISBOA ROAD TRIP Lisboa Lisboa160 km5 Dias



Modelo:
California Coast 
2.0TDI 150CV  
Dimensões (C x L x A):
4904 x 1904 x 1990 (mm)
Caixa de velocidades:
·Automática 6 velocidades
4 Lugares
Kit casa de banho (extra)
2 Camas duplas:
·2000 x 1140 (mm)
·2000 x 1200 (mm)
Aquecedor auxiliar
Lava-loiças e fogão
Frigorifico (42l)
Mesa interior
Reservatórios de água:
·Água limpa: 30l
·Água residual: 30l
Toldo exterior
Mesa exterior e 2 cadeiras
Botija de gás:
·1 x 2,75 kg
Tomadas:
·230V (2)
·12 V (5)
·USB (2)
ISOFIX

Modelo:
Grand 
California 2.0TDI 177CV
Dimensões (C x L x A):
·6000 x 2040 x 3030 (mm)
Caixa de velocidades:
·Automática 8 velocidades
4 Lugares
Cabine duche (C x L x A):
·83 x 83 x 1850 (mm)
2 Camas duplas
·1930 x 1300 (mm)
·1600 x 1220 (mm)
Aquecedor auxiliar
Lava-loiças e fogão
Frigorífico c/congel. (70l)
Mesa interior
Reservatórios de água:
·Água limpa: 110l
·Água residual: 90l
Rádio:
·Ecrã tátil
·App-connect
Toldo exterior
Mesa e 2 cadeiras
Degrau elétrico na porta 
lateral
Botija de gás:
·2 x 11 kg
Tomadas:
·230V (3)
·12V (12)
·USB (6)
ISOFIX

VW Califórnia
T6 automática

4 2 A

VW Califórnia
T6 manual

4 2 M

Modelo:
California Coast 
2.0TDI 110CV
Dimensões (C x L x A):
4904 x 1904 x 1990 (mm)
Caixa de velocidades:
·Manual 5 velocidades
4 Lugares
Kit casa de banho (extra)
2 Camas duplas:
·2000 x 1140 (mm)
·2000 x 1200 (mm)
Aquecedor auxiliar
Lava-loiças e fogão
Frigorifico (42l)
Mesa interior
Reservatórios de água:
·Água limpa: 30l
·Água residual: 30l
Toldo exterior
Mesa exterior e 2 cadeiras
Botija de gás:
·1 x 2,75 kg
Tomadas:
·230V (2)
·12 V (5)
·USB (2)
ISOFIX

VW Grand
Califórnia

4 2 A

AS NOSSAS AUTOCARAVANAS



Kit de boas vindas

Kit de camaKm’s Ilimitados

Assistência 24/7

Transfer aeroporto

Plano de viagem

Kit de limpeza

Via verdeKit de banho

Kit de cozinha

reservations@mrvancamper.com
+351 96 601 81 81
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Portugal (Lisboa, Porto & Faro)
www.mrvancamper.com 

Com segurança, conforto e bem-estar
Selecionamos para a nossa frota unicamente autocaravanas VW, 
construídas com elevados padrões de qualidade e segurança, são 
compactas e versáteis, por isso, mais fáceis de conduzir e estacionar. 
Todos os alugueres incluem roupa de cama e banho, utensílios de 
cozinha de qualidade superior, um sistema eletrónico de pagamento de 
portagens (Via Verde) e toldo lateral integrado.

Um serviço de confiança
Prestado por uma equipa profissional, empenhada para que a tua 
viagem se torne numa experiência memorável e segura. Para proteger a 
saúde dos nossos clientes e colaboradores, adotamos as medidas 
preventivas de controlo e vigilância do Covid-19, seguindo todas as 
orientações da Direção Geral de Saúde (DGS).

Ambientalmente responsável
As nossas autocaravanas estão equipadas com motores que cumprem 
a norma ambiental EURO6, mais económicos e limpos, porque limitam 
os consumos e as emissões de gases poluentes. Os kms percorridos 
nas nossas autocaravanas são compensados em termos de clima, 
contribuindo para projetos que se enquadram nos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) definidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).

FAZ UM UPGRADE ÀS TUAS FÉRIAS
TU MERECES!

INCLUÍDO EM TODOS OS ALUGURES


