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Apesar de as tílias serem, na Casa de Docim, substituídas 
por enormes Japoneiras de cada lado da casa, uma com 
flores vermelhas e outra brancas, podíamos estar a 
relembrar um imaginário da infância vivida no campo. E 
lembra-se de lugares onde o silêncio só é interrompido pelo 
sino da igreja ou o chilrear dos pássaros? A Casa de Docim 
ainda é assim! 

É uma casa rural do séc XVIII, recuperada criteriosamente 
em harmonia com o seu passado e um presente acolhedor, 
familiar e de charme. Mantém o edificado, 4 quartos e uma 
suite, com 2 quartos e uma ampla sala, uma sala de 
refeições e de pequenos almoços, uma cozinha, uma sala 
de estar, a pequena capela e uma receção para além dos 
espaços exteriores que contemplam o jardim, a horta, o 
pomar, os percursos de acesso à casa, geométricos, 
cobertos por videiras e ladeados por codornos centenários, 
uma piscina para adultos e outra para crianças.

A Casa de Docim oferece um ambiente bucólico em perfeita 
comunhão com a natureza.

Venha visitar-nos e podemos prometer que levará consigo 
uma experiência única e inesquecível. 

A CASA DE DOCIM situa-se no norte de Portugal, em pleno 
Minho, no distrito de Braga, concelho de Fafe, na freguesia de 
Quinchães, que fica a 3 Km do centro da cidade (5 min de 
automóvel).

Fafe é limitada a norte pelos municípios de Póvoa de Lanhoso e 
Vieira do Minho, a leste por Cabeceiras de Basto e Celorico de 
Basto, a sul por Felgueiras e a oeste por Guimarães, que dista 
a 21 Km e que possui um Centro Histórico classificado como 
Património Cultural da Humanidade pela UNESCO (20 min). A 
CASA DE DOCIM está ainda a 49 Km do parque natural da 
Peneda-Gerês (1h15 min), a 68 Km do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro do Porto (55 min) e a 70 Km da cidade do Porto, 
igualmente Património Cultural da Humanidade pela UNESCO 
(60 min). 

A CASA DE DOCIM insere-se num terreno com uma área total 
de 5.293 m2, privilegiada ainda por uma exposição abrangente, 
de nascente a poente e está apenas a 3 min. da entrada da A7 e 
da A11. 

LOCALIZAÇÃO

CASA DE DOCIM
COORDENADAS GPS | 41º26’35’’N | 8º08’50’’W
Rua da Sangiva, 2 |  DOCIM | 4820-577 QUINCHÃES | FAFE | PORTUGAL
Telefone | +351 960 173 388 | E-mail: reservas@casadedocim.com
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A Casa de Docim é composta por 4 quartos e uma generosa suite, todos 
equipados com comodidades modernas, contemporâneas e de design de autor, 
incluem ar condicionado, tv por cabo e Internet Wireless. Cada um dos quartos, 
individualmente decorado, dispõe de casa de banho privada.

A Casa de Docim pode ser reservada na sua totalidade sendo o seu preço 
fornecido sob consulta ao departamento de reservas.

Todos os dias é servido pequeno-almoço, no interior ou exterior, num ambiente 
simultaneamente elegante, rural e descontraído.

São servidas refeições, sempre que possível, se solicitadas pelo menos com 24 
horas de antecedência. O menu inclui ementas simples ou mais elaboradas 
sempre baseadas nas iguarias da região e em algumas surpresas inovadoras.
Neste regime poderão ainda ser preparados picnics, sempre que possível, e se 
solicitados antecipadamente, com os diferentes sabores das estações.

Ao dispor terão sempre um delicioso chá bem como umas bolachinhas 
apetitosas ou um bolo fantástico.  A Casa de Docim disponibiliza ainda um 
roteiro gastronómico da região que permite uma verdadeira descoberta de 
iguarias da região aos mais afamados nesta área.

ACORDAR COM OS SABORES DO CAMPOACORDAR COM OS SABORES DO CAMPO

QUARTO DO CIPRESTE

Decoração acolhedora com design inspirado nas camélias do jardim 
romântico, que está ao alcance do olhar com o simples abrir da janela. 
Interior com pavimento em madeira maciça, parede em granito caiada e 
teto inclinado em madeira pintada.

Possui casa de banho privativa, ar condicionado, televisão por cabo e wifi 
gratuito.

QUARTO DA OLIVEIRA
Decoração acolhedora com design inspirado nas oliveiras da CASA DE 
DOCIM. Interiormente com pavimento em madeira maciça e teto inclinado 
em madeira pintada.

Casa de banho privativa, ar condicionado, televisão por cabo e wifi gratuito.

QUARTO DAS CAMÉLIAS

Assumo que também temos ajudado, principalmente no envio dos dados, por isso 
aqui vão alguns:

Preços iguais para todo o ano;
Quarto 105,00€

Suite do canavial 195,00€
Reserva da Casa de Docim integralmente – sob consulta

 

Decoração acolhedora com design inspirado nos ciprestes, que são uma 
referência na Casa de Docim. Quarto localizado no rés-do-chão com 
acesso direto ao pátio interior ao pátio exterior. Entrada envidraçada para 
um pequeno Hall em granito. Interior com pavimento em madeira maciça 
e degraus “gastos pelo tempo".

Casa de banho privativa, ar condicionado, televisão por cabo e wifi gratuito.

TARIFA ÚNICA DURANTE TODO O ANO (2 pessoas)             € 80 APA
 

TARIFA ÚNICA DURANTE TODO O ANO (2 pessoas)             € 90 APA

 

TARIFA ÚNICA DURANTE TODO O ANO (2 pessoas)             € 90 APA

Cama extra (por pessoa)    € 25
Cama extra (dos 2 aos 6 anos)   € 15
Cama extra (até aos 2 anos)   Grátis  



Decoração acolhedora com design inspirado na laranjeira adossada ao 
quarto. Amplo quarto com varanda privativa  voltada para o pátio 
interior e janela com vista para o jardim urbano. Interior com 
pavimento em madeira maciça, parede em granito caiada e teto 
inclinado em madeira pintada.

Casa de banho privativa, ar condicionado, televisão por cabo e wifi 
gratuito.
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QUARTO DA LARANJEIRA

SUITE DO CANAVIAL

ALUGUER DA CASA COMPLETA  (4 quartos + 1 suite + cozinha + salas)                  €450

"Ex-libris" da CASA DE DOCIM com decoração acolhedora e design 
inspirado no canavial e nas memórias da casa. Com quatro frentes tem 
vista para o jardim romântico, canavial e piscina, com acesso 
privilegiado para o jardim e pátio interior. Interior com pavimento em 
madeira maciça e tetos em maceira pintados. 

É constituída por dois quartos, sala de estar, casa de banho e 
hall mantendo as mesmas comodidades, ar condicionado, televisão 
por cabo e wifi gratuito.

CASA DE DOCIM
COORDENADAS GPS | 41º26’35’’N | 8º08’50’’W
Rua da Sangiva, 2 |  DOCIM | 4820-577 QUINCHÃES | FAFE | PORTUGAL
Telefone | +351 960 173 388 | E-mail: reservas@casadedocim.com

www.casadedocim.com

ATIVIDADES NA CASA DE DOCIMATIVIDADES NA CASA DE DOCIM

A Casa de Docim tem ao dispor um conjunto de atividades num 
ambiente bucólico, tirando partido do clima, da paisagem, da 
fauna e flora, dos recursos hídricos e do património histórico e 
arquitetónico. 

A contemplação da reserva agrícola, as preocupações ambientais, 
a educação para a natureza e para a cultura, o desenvolvimento de 
práticas e hábitos saudáveis é o mote da Casa de Docim. Assim, a 
Casa de Docim é uma fonte de criatividade e arte que trabalha sem 
cessar para surpreender todos os que a visitam.

ATIVIDADES NA NATUREZA
Na área da Exploração Agrícola, a horta e o pomar crescem, e 
qualquer adulto ou criança pode participar plantando e colhendo 
frutos, legumes e plantas e permitir uma educação ambiental. As 
casas de pássaros construídas em algumas espécies arbóreas, 
são elementos para observação de aves de pequeno porte que 
oferecem uma melodia única.

Os passeios nos diferentes Jardins transmitem uma tranquilidade 
única: o Jardim Romântico, num pátio com árvores e arbustos; o 
Percurso Botânico, com a identificação das espécies arbóreas, 
arbustivas, canaviais e florais, com destaque para os arbustos 
codorneiros, planta cuja origem remonta à idade média; o Jardim 
Aromático, como complemento dos restantes jardins e onde se 
apreciam as cores, as formas e os diferentes aromas; a existência 
de Percursos no Campo para uma simples apreciação da flora e 
fauna da região ou das mutações da agricultura. 

Para usufruir da contemplação e frescura da água, a preza, o 
tanque e o pequeno riacho tornam estes percursos particulares e 
fortalecem o contacto com a natureza, os seus cheiros e sabores. 

ATIVIDADES DE LAZER
No domínio do lazer, realizam-se percursos pedestres ou de 
bicicletas. Ao dispor também as diversões na piscina e para os 
mais radicais, podem ser marcadas atividades na barragem da 
Queimadela, a apenas 5 min.

ATIVIDADES CULTURAIS
No âmbito da cultura, está disponibilizado um calendário de 
eventos da CASA DE DOCIM, como exposições, apresentações de 
livros, tertúlias, workshops. 

De caráter permanente, há o Jardim Urbano na ruína existente, 
onde cada hóspede poderá dar largas à sua imaginação e deixar a 
sua marca; um Jardim das Artes, num espaço exterior, com 
esculturas; e ainda é possível contemplar a exposição permanente 
sobre a história do mel, variedades, usos e consumos, uma 
memória recuperada uma vez que a Casa de Docim já foi honrada 
com a atribuição de uma medalha de ouro em certame nacional 
de1926.

Os hóspedes dispõem ainda de desdobráveis com os eventos 
culturais da região. 

ATIVIDADES GASTRONÓMICAS
Porque pretendemos mostrar preocupações com a natureza e a 
alimentação, fomentando atitudes ecológicas, realizamos 
workshops variados promovendo uma vida e alimentação 
saudável.

Sempre que a época o sugira, deixem-se tentar pelos menus de 
degustação associados a dias festivos.

TARIFA ÚNICA DURANTE TODO O ANO (2 pessoas)             € 100 APA

Cama extra (por pessoa)    € 25
Cama extra (dos 2 aos 6 anos)   € 15
Cama extra (até aos 2 anos)   Grátis  

TARIFA ÚNICA DURANTE TODO O ANO (4 a 6 pessoas) € 170 APA
2 Quartos + Sala + Quarto de banho

Cama extra (por pessoa)    € 25
Cama extra (dos 2 aos 6 anos)   € 15
Cama extra (até aos 2 anos)   Grátis  


