
 

 

 
BARRAGEM DE CASTELO DE BODE 

FAÇA FÉRIAS EM SEGURANÇA 
O Clube EDP oferece-lhe um local fantástico 

Desinfeções diárias de Balneários, Piscinas e restantes espaços comuns 
Desinfeção de bungalows e caravanas, antes e após a sua entrada! 

E se você quiser… dificilmente se cruza com alguém! 

Em Regime residencial, propriedade do Clube: 
    9 BUNGALOWS C/AR CONDICINADO, TV, Frigorífico, Louça, Toldo 

7- Tipo B4 (4 pax) Com 1 cama de casal + 1 sofá cama; / 2- Tipo B2 (2 pax)) - Com 1 cama de casal 

 

    4 CARAVANAS C/ Frigorífico, TV, Louça, talheres, Toldo, Mesa e cadeiras 
2- Tipo C4 (4 pax) 2 camas casal;1 Tipo C3 (3pax) 1cama casal+1 individual;1 tipo CF4 (4 pax) 2 camas casal+ espaço 
 

Blocos/Cozinhas- com fogões elétricos em todas as unidades no exterior. Grelhadores 

2 Balneários- com duche e água quente  

Arca frigorífica e Máquina de lavar em espaço comum. 
Internet e computadores ao dispor em espaço próprio. 
 

MARCAÇÕES E RESERVAS 2020  
 

O Parque Social Ribeira do Tomão do Pessoal EDP, está situado em Castelo de Bode na encosta, junto ao paredão, a 
jusante do empreendimento hidráulico da EDP, conhecido de todos por Barragem de Castelo de Bode.  

Este Parque de Campismo, gerido pela Direção Nacional do Clube EDP, tem ano após ano sido alvo de bastantes 
melhoramentos, de forma a proporcionar um maior conforto a quem nele decide passar um agradável período de férias. 
Assim, ultimamente procedeu-se a melhoramentos com a instalação de aparelhos de Ar Condicionado, aquisição de 
colchões hotel para os seus Bungalows e colocação de Internet assim como de computadores para serviço dos utentes. 
Atualmente estão em grande faze de remodelação, Balneários e Piscinas. Convidamos pois, a fazerem desde já as vossas  
 

MARCAÇÕES- Dada a grande procura na força do verão, o período mínimo de ocupação no mês de Agosto será de 7 
dias, (sábado a partir das 14 h até ao sábado seguinte (10:00h).  
Nos outros meses, o período de ocupação mínimo ao fim de semana, será de 2 dias.  
RESERVAS e INFORMAÇÕES – Reserve já uma das 4 Caravanas e 9 Bungalows, através de: 

Telef. 210 017 181/Telem. 931 175 545 Email- clubeedp.tejo@edp.pt (Último Recurso –Tlm. 968 061 488) 

Ou nas SECRETARIAS da DIREÇÃO NACIONAL- Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal. 

Lotação Limitada 

Devido ao momento que atravessamos, não são aceites tendas e outros equipamentos próprios 

Parque Social Ribeira do Tomão 
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