CONHEÇA A
ESPANHA EM
MOTORHOME
www.primaciaviagens.com

A LOCADORA:
Contando com experiência de 20 anos no setor automotivo de seus diretores, os
motorhomes e campers da empresa foram escolhidos pelos mais diversos critérios, entre
eles autonomia, economia no consumo, conforto e dirigibilidade.
Todos os veículos são novos (0km) e padronizados. Os motorhomes possuem chassis Citroen
e carroceria italiana Giottline. O camper da volkswagem é quase uma exclusividade em toda
a Espanha.
Possuem o que há de mais confortável e moderno no segmento.
EYWA Autocaravanas possui as dimensões adequadas para ser o mais acessível possível as
necessidades de cada passageiro.

Como funciona – locação motorhome:

De uma forma geral, o processo é o mesmo quando se aluga um carro de passeio
comum. A diferença fica por conta do funcionamento do veículo onde toda essa
informação é passada em detalhes no momento da retirada e do roteiro em si,
onde lhe auxiliamos na criação indicando locais de pernoites, locais de suporte
para troca de águas, abastecimento e etc., no momento do fechamento da
reserva,
■

Planejamento roteiro:
* qual o período da viagem (primavera, verão, outono, inverno)?;
* quantos dias disponíveis?;
* quantas pessoas viajarão juntas (alguma criança, quantos anos?)?;
* quais interesses a serem vistos / vividos (litoral, vinhos, história, gastronomia,
festas regionais, arquitetura, esportes – ciclismo, trekking, alpinismo) no destino?

■

Escolhendo o modelo:
De acordo com o perfil da viagem com mais espaço interno, menor consumo
combustível, melhor dirigibilidade, acesso e etc..
* Camper (2 pessoas);
* Capuchinas (6 ou 7 pessoas);
* Perfiladas (4 pessoas).

■

Confirmando a viagem:
Paga-se 30% referente ao valor total das diárias para a efetivação da reserva. O
saldo pode ser pago até 7 dias antes da retirada do veículo.

Como funciona – Viagem completa em motorhome:
A locação do motorhome, acrescentamos serviços
complementares para maior conforto e tranquilidade
na viagem.
■

Traslados privativos:
* aeroporto / estação trem x hotel;
* hotel x retirada motorhome;
* devolução motorhome x hotel;
* hotel x aeroporto / estação trem

■

Hospedagem:
Recomendamos sempre incluir pelo menos uma noite antes e uma depois
da locação. Dessa forma na chegada o passageiro consegue descansar e se
o voo é internacional, também uma adaptação ao fuso horário. Na saída,
evitamos qualquer contratempo e possíveis estresses com perdas de voos
ou trem. A parte disso, visitamos a capital espanhola que sempre nos
encanta com suas inúmeras atrações.

■

Serviços locais:
Trabalhamos com guias oficiais de língua portuguesa não só em Madrid
como nas principais cidades espanholas. Efetuamos compras de entradas
em museus e monumentos. Efetuamos reservas em restaurantes e
espetáculos de Flamenco. Agendamos visitas em bodegas e empresas de
gastronomia local.

■

Bilhetes aéreos:
De qualquer cidade do Brasil, temos acordo com as principais cias. Aéreas
que operam na Europa.

Em sua viagem de motorhome você conta com:
■

Atendimento e suporte em português;

■

Flexibilidade de horários de retirada e devolução, mediante prévio
acordo;

■

Assessoria na formatação de roteiros;

■

Retirada e devolução do veículo em região central de Madrid;

■

Possibilidade de devolução em outra cidade (com custo);

■

Comodidade de receber a sua 1ª compra de mercado no
motorhome (com custo);

■

Cortesia conjunto de mesa e cadeira para usar na parte externa.

■

Cortesia material de cozinha (pratos, talheres, panelas e
frigideiras).

■

Itens de lazer a disposição para aluguel (bicicletas elétricas,
churrasqueira e etc.);

■

Seu pet é bem-vindo!

Tarifa por noite, por veículo (€)

Temporada baixa e média: mínimo de 3 noites em motorhome (exceto feriados e festivos)
Temporada alta (Semana Santa, julho e agosto): mínimo de 7 noites em motorhome
Temporada baixa: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro e dezembro
Temporada média: feriados de maio, dezembro e Natal. Junho e setembro.
Temporada alta: Semana Santa, julho e agosto

Inclui: IVA, toldo, seguro todo risco
com franquia de 600€, assistência
na estrada 24h, ar condicionado na
cabine, calefação, água quente,
micro-ondas (Campers), TV, 2
baterias, câmera traseira,
fechadura de segurança adicional,
porta-bicicletas (Campers), itens de
cozinha, botijão de gás, roda de
reposição, líquido de WC, conector,
alargador, mangueira, mesas e
cadeiras e bases de nivelação.

BAIXA TEMPORADA

MÉDIA TEMPORADA

ALTA

Modelo

Lugares

3-6
NOITES

7-14
NOITES

15-30
NOITES

3-6
NOITES

7-14
NOITES

15-30
NOITES

7-15 NOITES

C1

4

99

95

89

117

112

106

150

C2

2

104

99

95

120

115

110

150

A1

5

125

120

115

145

140

135

170

B1

6

130

125

120

150

145

140

180

B2

7

130

125

120

150

145

140

185

Modelos de Campers
VW (C1 e C2):
Com banheiro, copa, fogão, geladeira, TV e material
de cozinha (talheres, pratos, panelas e cafeteira).
De fácil manejo e de pouco consumo, são perfeitas
para duas ou 4 pessoas, já que são mais cômodas
de conduzir e estacionar. Um veículo versátil para
cidades e campos.
Possui banheiro, ducha com água quente, calefação,
fogão, geladeira, micro-ondas, material de cozinha
(talheres, pratos, panelas, cafeteira).
Lugares: 2 ou 4.
Câmbio: automático ou manual.
Capacidade do tanque de água: 90L
Consumo médio de combustível: 12km por litro

Modelo de Autocaravana (B1):

Motorhome Capuchina compacta com TV, banheiro,
ducha (água quente), calefação, fogão, geladeira, material
de cozinha (talheres, pratos, panelas, cafeteira) para que
não sintamos falta de nada em nossas férias.
Lugares: 6
Comprimento: 6m
Altura: 3,20m
Capacidade do tanque de água: 150L
Consumo médio de combustível: 9km por litro

Modelo de Autocaravana
(B2):
Motorhome Capuchina ideal para famílias
grandes com TV, banheiro, ducha (água
quente), calefação, fogão, geladeira, material de
cozinha (talheres, pratos, panelas, cafeteira).
Lugares: 7
Comprimento: 7m
Altura: 3,20m
Capacidade do tanque de água: 150l
Consumo médio de combustível: 9km por litro

Modelo de Autocaravana (A1):
Motorhome perfilado com suíte com cama de casal, banheiro e ducha de água quente
separados, TV, fogão, geladeira, calefação e material de cozinha (talheres, pratos, panelas e
cafeteira).
Lugares: 4
Comprimeiro: 7,40m
Altura: 3,05m
Capacidade do tanque de água: 150L
Consumo médio de combustível: 9km por litro

PRIMACÍA VIAGENS
Inaugurada no Rio de Janeiro, em agosto de 2002 e trabalhando desde
então com os melhores profissionais de cada segmento, entendemos e
atendemos as necessidades mais singulares de cada cliente.
Em 2018, já com grande experiência no mercado e com uma base operativa
em Madrid, iniciamos nosso receptivo na Espanha.
Já nascemos fortes e por aqui nossa equipe lhe receberá da mesma forma
como fazemos há quase duas décadas: com alegria!

WWW.PRIMACIAVIAGENS.COM
T. +55 21 3942-3311 (FIXO BRASIL)
+34 620 14 99 92 (WHATSAPP – ESPAÑA)

