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Preçário Público: Entrada – Acampamento – Aluguer - Alojamento 

 
Serviço Preço dia/pax(Setembro a Abril) Preço dia/pax (Maio a Agosto) 

1) Entrada na Quinta 3;00 € 3,60 € 

 
Serviço Preço noite/pax (Setembro a Abril) Preço noite/pax (Maio a Agosto) 

2) Acampamento 4,50 € 5,40 € 

     

Serviço Preço dia Casa (Setembro a Abril) Preço dia Casa (Maio a Agosto) 

3) Aluguer Casa Abrigo (dia)                                                                50 € 60 € 

     

Serviço Preço noite(Setembro a Abril) Preço noite/pax (Maio a Agosto) 

4) Alojamento Casa Abrigo 12,00 €/pax. 15,00 €/pax 

                                                         Os preços apresentados incluem o IVA à taxa legal e podem ser alterados sem aviso prévio 
 

1) Grupo mínimo 10 pax; Horários e taxas serviço: até 5 horas» 25€; 5 a 10 horas» 40€; 10 a 12 horas» 55€. Acesso a todo o parque, merendeiro e wc´s. Não acesso aos equipamentos desportivos/atividades 
(consultar preços).  

2) Grupo mínimo 10 pax. Taxa serviço: 30€. Acesso a todo o parque, merendeiro e wc´s, chuveiros e zona de cozinhar. Não acesso aos equipamentos desportivos/atividades (consultar preços). Taxa 
suplementar de eletricidade para utilização da Casa de Apoio com frigorífico 6 €/dia. Valor sem equipamento de campismo. 

3) Implica o pagamento da entrada na Quinta. Acesso a toda a casa exceto aos quartos. Lotação máxima 25 pax. 
4) Grupo mínimo 6 pax. Grupo máximo 8 pax (+ 2 divas extra). Taxa serviço: 30€. Acesso a todo o parque. Não acesso aos equipamentos desportivos/atividades (consultar preços). Sem fornecimento de 

roupa de cama. Consultar comodidades da Casa Abrigo. Crianças até 6 anos» Grátis; 7 aos 10 anos»50% desconto. Páscoa e Passagem Ano (valor Maio a Agosto). 
 
Obs: todas as reservas implicam o envio de Formulário (Reserva e Termo de Aceitação). Consultar atividades desportivas disponíveis. Consultar condições especiais para parceiros. 
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