
 

 

Protocolo entre o CCDRM e a Quinta da Florência  
Ano de 2018 

(excluíndo o período de 23 de Junho a 21 de Setembro)  
 

TURISMO RURAL  
 

  
 

 

Casa Grande:  Estadia igual ou superior a 3 noites (alojamento partilhado) 
Quarto Duplo (2 Pax): 50,00 €/noite  
Suite Familiar (2 Pax+2Pax): 100,00 €/noite 
Cama extra: 10,00 €/noite 
Berço, até 2 anos: grátis. 

Dispõe de: 

 Dois quartos Duplos, com casa de banho privativa e closet, com possibilidade de cama extra. 
 Suite Familiar, que dispõe de dois quartos (um com cama de casal e outro com duas camas de  solteiro 

ou uma de casal) e uma casa de banho comum. 
 Existe  ainda mais uma casa de banho, sem chuveiro, no corredor do andar de baixo. 
 Utilização da cozinha compartilhada, no sistema usou/lavou;  
 Sala de jantar e sala de estar com lareira, compartilhadas;  
 Aquecimento central, ar condicionado e lenha para a lareira;  
 Utilização da piscina;  
 Serviço de limpeza do quarto e roupa de cama e banho;  
 Pequeno Almoço Beirão servido no Espaço Panorâmico;  
 Oferta de uma prova de vinho na LUSOVINI; 

 

 
Casa do Lago: Estadia igual ou superior a 3 noites (alojamento 
não partilhado) 

2 Pax+2 Pax + 1 Pax: 110,00 €/noite 
Animais de estimação são bem-vindos à Casa do Lago, 
mediante uma taxa de 5,00€/dia 

 

Dispõe de:  
 Um quarto com cama de casal e casa de banho; 
 Um quarto com duas camas de solteiro e casa de banho;  
 Utilização exclusiva da cozinha; 
 Sala comum com salamandra;  
 Aquecimento central e ar condicionado, lenha;  
 Varanda, churrasqueira, TV, internet, etc;  
 Serviço de limpeza do quarto e roupa de cama e banho;  
 Utilização da piscina;  
 Pequeno Almoço Beirão servido no Espaço Panorâmico:  
 Oferta de uma prova de vinho na LUSOVINI. 

 

Localização e Contactos: 
Quinta da Florência, Aldeia Formosa, 3405-392 Seixo da Beira, Oliveira do Hospital 
GPS:  40°27'02.1`` N 7°51'42.4`` W 
Telemóvel: 912 894 410 Telefone: 238 644 998  
Site: https://www.quintadaflorencia.com E-mail: info@quintadaflorencia.com 

 
 

Ao efectuar a reserva directamente com a Quinta da Florência, o sócio deve indicar o 
nome completo e o nrº de sócio do CCDRM.  
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      EM  DIRECTO     
 

 

A reserva é efectivada após o pagamento de 50%  e confirmação da situação de sócio 
do CCDRM. 


