
SURF
ROAD TRIP
Sol e Mar

Com 943 Km de costa,
Portugal é o melhor destino
de surf da Europa.
Quer pela sua localização
geográfica quer pelas suas
condições meteorológicas
podes surfar ao longo da
costa o ano inteiro. Vais poder
encontrar sempre as
condições indicadas para o
teu nível de surf.
Não podes deixar de visitar a
meca do Surf da Europa,
Peniche e Ericeira, aqui os
tubos são o prato principal.
Por falar em pratos, após uma
boa sessão de surf, explora a
excelente gastronomia local,
indicada para recarregar
baterias.



Praias a visitar
Praia Grande
Praia do Guincho
São Pedro do Estoril
Praia de Carcavelos
Praia de São João
Praia do CDS

Onde dormir:
Orbitur Guincho
Ericeira Camping

DIA 1 e 2
Lisboa
60 Kms

SURF ROAD TRIP Lisboa Lisboa300 km5 Dias



Praias a visitar
Praia de Supertubos
Praia Ribeira de Ilhas
Praia da Empa
Praia da Nazaré
Praia do Norte
Praia da Tocha

Onde dormir:
Camping Praia da Galé
Camping Melides

DIA 3 e 4
Costa Norte
230 Kms

SURF ROAD TRIP Lisboa Lisboa300 km5 Dias



Praias a visitar
Praia do Carvalhal
Praia de São Torpes
Praia da Zambujeira
Praia da Arrifana
Praia do Amado
Praia da Baleeira

Onde dormir:
Parque de Campismo 
São Miguel

DIA 5
Costa
Sudoeste
50 Kms

SURF ROAD TRIP Lisboa Lisboa300 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


