
Casa da Senhora do Outeiro
Moradia T3  (com possibilidade de usar como T5) para 
alugar em regime de alojamento local, situado no Outeiro 
de Matados, a 10 km de Mangualde e 22 km de Viseu (via 
autoestrada).
A Serra da Estrela (Torre) encontra-se a cerca de 45 
minutos.

Imagens do exterior da casa



Alojamento local inscrito na C.M. Mangualde. Contactos e informações: Rita Fonseca  ritasacadurafonseca@gmail.com 918315725

• 1 quarto, com cama de casal e casa de banho própria, com A/C
(cama de viagem para bebé disponível)

• 1 quarto com duas camas com A/C
• 1 quarto com duas camas com A/C
• Sala com lareira
• Cozinha equipada com frigorífico, fogão e forno elétricos, máquina da loiça
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Outras condições:

• Durante a estadia, os produtos que existirem na Quinta podem ser consumidos sem qualquer custo.

• O aluguer é feito normalmente à semana, de sábado a sábado. Poderá também ser feito por períodos menores, 
sendo o valor da diária indicado acima. Para estadias inferiores a 3 dias será paga uma taxa de limpeza, de 30€.

• A fim de permitir a limpeza do local, a saída deverá ter lugar até às 10h00 do último dia da estadia e a entrada 
depois das 15h00 do dia inicial.

• O período da Páscoa compreende a semana que inclui a 6ª feira Santa, de sábado a sábado.

• O período da “Passagem do Ano” compreende os dias de 29 Dez a 2 de Janeiro.

• O período do Carnaval compreende os dias de “sábado gordo” a 4ª feira de cinzas.

• Para assegurar a reserva, o cliente deverá transferir uma quantia equivalente a 25% do valor do período acordado. 
Haverá lugar à restituição do depósito caso a desistência ocorra até 3 semanas antes da data prevista para o início 
da estadia.

Tabela de Valores:

Morada: R. Dr. Francisco Cabral Sacadura - Outeiro de Matados     3530-034 Chãs de Tavares - Mangualde
Contactos e informações: Rita Fonseca  ritasacadurafonseca@gmail.com 918315725

T3 T5

Estação Baixa
Jan / Fev / Mar (excepto Carnaval) 

Out / Nov / Dez 

50 80

Estação Média 
Abr / Mai / 1º Q Jun (excepto Páscoa)

60 90

Estação Alta 
2ª Q Jun / Jul / Set 

80 110

Estação Muito Alta 
Carnaval e Páscoa
Ago e Passagem do Ano

85 125
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