


DOBRODOŠLI V ERICEIRA CHILL HILL
Ustvarjen od surfarjev in ljubiteljev življenja, za surfarje in ljubitelje življenja. Želimo 
vam ponuditi kar največ udobja, da se boste počutili kot doma med vašimi počitnicami 
v našem hostlu in bližnjih peščenih plažah.

Nahajamo se na hribu v centru očarljive ribiške vasice Ericeire. Chill Hill ima prelep 
razgled na ocean in vasico.
Večina naših sob ima balkon z pogledom na ocean.

Po dolgem sproščujočem dnevu pod vročim portugalskim soncem vam bo prijala tudi 
naša terasa, kjer lahko uživate na kavčih, počivalnikih in visečih mrežah. Poleg tega pa 
si lahko privoščite kosilo, ki ga pripravite na zunanjem žaru.
Vse za vas, da lahko uživate in spočijete tako telo kot duha.
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STORITVE
-deljena kuhinja
-privat sobe z razgledom na ocean (Atlantski ocean, Sintra/Cabo da roca)
-bivalni prostor s televizijo
-vrt/žar
-blizu glavna avtobusna postaja (5 minut hoje)
-izposoja koles in skuterjev
-brezplačen internet
-brezplačni parkirni prostor
-varnostne omarice
-shranjevanje prtljage
-prevoz iz letališča in na letališče (z doplačilom)
-prevozi na plažo
-možnost uporabe pralnega stroja
-tečaji surfanja (izvajalec We Surf); začetni, vmesni in nadaljevalni tečaji
-izposoja opreme za surfanje (bordi, neopreni, čevlji) in zavarovanje
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Rua Nelson Gomes Salvador, Lote 40, Nº6, 2655-242 Ericeira, Portugal
phone: +351 261 861 051
mobile: +351 919 713 490 (José Farinha)  

E-mail: info@ericeirachillhill-hostel.com

SAMO NAMESTITEV 

HOSTEL  NIZKA
SEZONA 

SREDNJA 
SEZONA  VISOKA

SEZONA

16 18  20
 16  18  20

PRIVAT SOBE    
40 50  60
45  55  65
50  60  70

DODATKI   

LEKCIJE SURFANJA
 

 
 

VEČERJA

 

 

 

NIZKA SEZONA

SREDNJA SEZONA

VISOKA SEZONA

6 posteljna deljena soba (pritličje)
6 posteljna deljena soba s kopalnico (1.nadstropje)

*cena je na posteljo, vse cene so v €
*brisače – v kolikor bivate v naših deljenih sobah brisače niso vključene v ceno
*brisače si lahko izposodite pri nas z dodatnim stroškom 2€ za brisačo
*vse deljene sobe imajo balkone

NIZKA
SEZONA

SREDNJA
SEZONA

VISOKA
SEZONA

Dvoposteljna soba/deljena kopalnica (pritličje)-TERRA COTTA
Dvoposteljna soba (1.nadstropje)-TURQUOISE OCEAN
Dvoposteljna soba (1.nadstropje)-VIOLET  DREAMS

*cena za sobo je za 2 osebi, vse cene so v €
*vse sobe imajo balkon in pogled na ocean
*sobe so pripravljene in vključujejo brisače
*sobe ponujajo možnost bivanja treh oseb, v kolikor želite v sobi dodatno posteljo nas kontaktirajte
*cena dodatne postelje je 15€ na dan, v vseh privat sobah, v vseh sezonah
*če je vaše bivanje v sobi manj kot 3 noči, v glavni sezoni, vam zaračunamo dodatna 2€ na noč

Zavarovanje in oprema vključena:bord, neopren, čevlji
Cena za surfanje: posebna ponudba za goste hostla

V kolikor želite vam lahko ponudimo cene večerij v naših partnerskih restavracijah. 
Cene se začnejo z nekje okoli 10€ na osebo (pijača ni vključena).

03.01 – 13.02

18.02 – 27.03

06.04 – 01.05

17.10 – 25.12

02.05 – 26.06

05.09 – 16.10

14.02 – 17.02

28.03 – 05.04

27.06 – 04.09

26.12 - 02.01
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ZAČETNIŠKI TEČAJ SURFANJA
Izvaja: We Surf šola

Za tiste, ki niste nikoli surfali ali pa želite izboljšati osnovno znanje.    

- 7 nočitev v deljenih sobah z zajtrkom

- 5 x 2 uri surfanja, vključena oprema in prevoz na plažo

- dostop do vseh storitev hostla: brezplačen internet, deljena kuhinja, žar, vrt, varnostne 
omarice, bivalni prostor s televizijo, možnost uporabe pralnega stroja, brezplačen parking

    

    

   

    

    

NOČITVE    
7 nočitev  399 439 499

PREVOZ IZ LETALIŠČA .
  

 
 

POGOJI IN INFORMACIJE
     

*možnost paketa za minimalno 2 osebi
*v primeru rezervacije za eno osebo, lahko za prevoz zaračunamo dodatnih 70€.
*prijave in odjave ob sobotah
*za prihode v ostalih dnevih nas kontaktirajte
*v kolikor je vaša rezervacija v obdobju med dvema sezonama, vam bomo zaračunali tisto 
v kateri bivate dlje časa

  

    

    
PRIVAT SOBA*     

30 50  70  
45  70  95  

60 90  120  

NIZKA SEZONA SREDNJA SEZONA VISOKA SEZONA

DODATKI
Nadgradnja v privat sobo

Dvoposteljna soba/deljena kopalnica-TERRA COTTA (pritličje)
Dvoposteljna soba-TURQUOISE OCEAN (1.nadstropje)
Dvoposteljna soba-VIOLET DREAMS (1.nadstropje)

*cene za teden na osebo
*vse sobe so pripravljene
*v primeru nadgradnje v privat sobo so brisače vključene v ceno
*v kolikor bivate v deljeni sobi brisače niso vključene v ceno, lahko si jih izposodite 
pri nas z doplačilom 1 brisača za teden dni 2€

V kolikor želite vam lahko ponudimo prevoz iz letališča v hostel in nazaj na letališče 
(LIZBONA-ERICEIRA-LIZBONA), z doplačilom.
Za dogovor glede prevoza nas kontaktirajte.
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Rua Nelson Gomes Salvador, Lote 40, Nº6, 2655-242 Ericeira, Portugal
phone: +351 261 861 051
mobile: +351 919 713 490 (José Farinha)  

E-mail: info@ericeirachillhill-hostel.com

 

 

 

NIZKA SEZONA

SREDNJA SEZONA

VISOKA SEZONA

03.01 – 13.02

18.02 – 27.03

06.04 – 01.05

17.10 – 25.12

02.05 – 26.06

05.09 – 16.10

14.02 – 17.02

28.03 – 05.04

27.06 – 04.09

26.12 - 02.01

NIZKA
SEZONA

SREDNJA 
SEZONA

VISOKA
SEZONA



DELOVNI ČAS RECEPCIJE 

PRIJAVA: po 16.uri

ZADNJA PRIJAVA ZA DELJENE SOBE: do 23.ure
ZADNJA PRIJAVA ZA PRIVAT SOBE: do 2.ure zjutraj

Poznejše prijave se plačajo – 5€ za vsako uro, ko je recepcija zaprta.
V kolikor veste, da boste poznejši od obratovanja recepcije nas o tem obvestite na:
info@ericeirachillhill-hostel.com

ODJAVA: najpozneje do 11.ure na dan odhoda
Shranjevanje prtljage možno za zgodnje prihode ali pozne odhode.

   
  

   
  
  

   
   

 

DRUGE INFORMACIJE 

-do 30.aprila: od 10.00 do 20.00
-1.maj do 30.september: od 10.00 do 22.00
-01.oktober do 30.april:10.00 do 20.00

Vse privatne sobe vključujejo posteljnino in brisače. 

V kolikor bivate pri nas v deljenih sobah brisače prinesite s seboj ali si jih izposodite pri 
nas z doplačilom. 

Posteljnina je vključena tudi za deljene sobe.

Vse sobe imajo balkone.
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