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Muitos hóspedes aqui chegaram, de Portugal e do estrangeiro e movidos pelas mais variadas razões: celebração de datas 
especiais, visita à região norte de Portugal, descanso em família, diversão, encontro de amigos em momento de férias, visita 
a familiares. Do Porto, a Lisboa, de Angola, de França, de Inglaterra, do Canadá, da Austria, do Japão e da nossa vizinha 
Espanha, estas memórias do primeiro verão em Docim ficaram no coração de todos e ficarão também nas mensagens do 
guestbook e nos desenhos com que muitas crianças nos honraram. 

Momentos de descanso, de diversão, de visita a outras cidades, a Casa de Docim foi palco das mais diferentes experiências e 
tudo aconteceu na Casa de Docim! Ainda fomos contemplados com a visita da RTP 1, cujo link aproveitamos para divulgar:
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=763471&tm=6&layout=122&visual=61

VERÃO EM DOCIM

UM VERÃO CHEIO

O verão em Docim revitalizou todos os seus espaços, fez 
renascer todas as memórias aí presentes e despertou a 
vida que outrora aí se fez sentir. 
Viveram-se dias muito agradáveis em perfeita harmonia 
com a natureza. E estes sentimentos só foram possíveis 
porque a Casa de Docim acolheu todos os hóspedes 
maravilhosos que, cada um à sua maneira, lhe deu vida e 
enriqueceu as suas memórias. 
A todos, sem exceção, a Casa de Docim agradece! 
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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

 

A Inauguração decorreu no dia 14 de junho e pudemos contar com muitos convidados, não só num 
momento especial de apresentação da Casa de Docim, mas também no que a Casa pode proporcionar: 
momento musical, momento cultural mas sobretudo um momento de verdadeira partilha e alegria. 
As memórias permanecem, não se apagam e as boas memórias fortalecem-nos. 

E é também na natureza, na comunhão com esta paz, que desejamos que todos alimentem as suas 
vidas e se sintam bem e sobretudo se sintam como em casa na Casa de Docim. 

A INAUGURAÇÃO
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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

Albert Camus

OUTONO É OUTRA
PRIMAVERA, CADA 
FOLHA UMA FLOR.

Com a chegada do outono, um sentimento de nostalgia 
aparece pois o verão terminou! 

Mas a Casa de Docim está pronta para esta nova estação, 
cheia de cores fabulosas e única! Venha vivenciar a 
experiência do contacto único com a natureza, colher 
legumes e fruta e levá-los para casa, fazer um belo 
arranjo com as folhas maravilhosas desta estação. 

E no fim-de-semana de 31 de outubro até 2 de novembro  
traga amigos e a família e vamos brindar à tradição! 

THIS IS HALLOWEEN!
31 OUT | Welcome day!
01 NOV | Pequeno-almoço | Decoração de pumpkins
Almoço “assustador” de picnic típico na quinta ( a maioria 
dos ingredientes serão biológicos e a ementa da refeição 
pautar-se-á pelo que a horta oferece e pelas iguarias 
feitas na altura) | Confeção de biscoitos “assombrados”
02 NOV | Pequeno-almoço | Caminhada pedestre até ao 
centro da Aldeia

E em novembro a lembrar o S. Martinho, lume, castanhas 
e vinho! Como reza a tradição com o dia 11 de Novembro 
chega o verão de S. Martinho, o tempo melhorará e o sol 
aparecerá. Propomos-lhe no fim de semana:

14 NOV | Welcome day!
15 NOV | Pequeno-almoço | Apanha de castanhas | Almoço 
volante na quinta: bifanas, rojõezinhos, pataniscas de 
bacalhau, caldo verde, pão, broa e azeitonas Magusto
16 NOV | Pequeno-almoço

Em dezembro, a magia do Natal e as festividade do Ano 
Novo também chegam à Casa de Docim. Nesta época tão 
especial, usufrua da companhia dos amigos e da família 
e sinta-se em casa, com o calor da lareira ou da 
salamandra. O pequeno-almoço será substituído por um 
brunch entre as 11.00 e as 13.00.

FAÇA JÁ AS SUAS RESERVAS!


