FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATURISMO
INFOFED “ESPECIAL FÉRIAS 2007”
O Verão aproxima-se e com ele a época especialmente usada para as férias. Assim, apresentamos um Infofed
especialmente dedicado às “ofertas” de alojamento naturistas no nosso país, em particular daquelas que
connosco estabeleceram “Protocolos”, os quais determinam as condições de acessibilidade e/ou descontos aos
portadores do Cartão Naturista FPN/INF, desde que tenham o selo de 2007 devidamente afixado.
Aproveitamos, por isso, para lembrar a todos os associados que ainda não pagaram a respectiva quota para o
fazerem quanto antes. Os períodos de maior procura, início de férias, podem revelar-se complicados, pois
podem gerar roturas no stock de selos internacionais que, aliado ao deficiente serviço de CTT que dispomos em
Portugal, pode vir a causar evitáveis transtornos. Contacte já o seu clube/associação federado para
providenciar, atempadamente, a aquisição do selo.

PARQUE DE CAMPISMO NATURISTA DA QUINTA DAS OLIVEIRAS

Situado em Andorinha, localidade do concelho de Oliveira do Hospital, e perto da Serra da Estrela, constitui-se
como um parque de “meia-encosta” numa zona de pinhal. Dispõe das infraestruturas básicas para assegurar
uma estadia repousante, com uma bela vista sobre o vale, já que o camping é suportado em socalcos. Um
balneário com duches, wc’s, lavatórios e zona de lava-loiças que dispõem de água fria e quente.
Uma piscina assegura momentos mais refrescantes e como novidade para 2007 apresenta uma sala de
convívio, onde funciona uma biblioteca e um pequeno serviço de café e bar.

O camping dispõe de algumas caravanas para aluguer, devendo a reserva ser feita com antecedência.
Nas redondezas existem motivos de interesse turístico e gastronómico que permitem uma diversificada visita.
Para uma mais completa informação, localização, preços, reserva “on-line”, etc., sugerimos uma consulta ao
website da Quinta das Oliveiras em:
http://www.quinta-das-oliveiras.com/pt/index.html
Contactos: Tm: 962 621 287 – Fax: 235 466 007 E-mail: campismo.nat@sapo.pt
O CARTÃO NATURISTA FPN/INF É OBRIGATÓRIO PARA INGRESSO NA QUINTA DAS OLIVEIRAS
(Descontos pontuais por ocasião de eventos naturistas organizados)

MONTE NATURISTA “O BARÃO”
Situado na fregusia de Abela, no cencelho de Santiago do Cacém, abriu as suas portas em 2006 e continua
ainda em fase de construção de um projecto que inclui piscina, lago, campo de jogos, etc.
Entretanto estão asseguradas as infraestruturas básicas como duche com água quente, wc’s e lava-loiças. O
camping tem uma piscina provisória, uma sala de estar e bar com esplanada.

Tem para alugar caravanas e um bungalow de madeira, devendo os interessados fazer uma reserva právia. Na
região existem vários motivos de interesse turístico como as antigas minas do Lousal e o seu museu, as ruínas
romanas de Miróbriga e as praias da Costa Azul a pouco mais de 30 km do parque, como a praia do Monte
Velho onde a prática naturista vai aparecendo de forma tolerada. Um pouco mais distante fica a praia naturista
oficial do salto, na pequena mas carismática aldeia de Porto Covo.

As informações estão disponíveis no website: http://www.montenaturista.com/home_p.php
Contactos: Tf: 269 107 722 – Tm: 936 710 623 - E-mail: info@montenaturista.com
O CARTÃO NATURISTA FPN/INF DÁ DIREITO A UM DESCONTO DE 5% (MÍNIMO – ÉPOCA ALTA)
PARQUE DE CAMPISMO DA QUINTA DOS CARRIÇOS
O Parque de Campismo da Quinta dos Carriços situado em salema, concelho de Vila do Bispo no Algarve, não
sendo um parque de raíz naturista, possui uma boa zona de acampamento reservada exclusivamente aos
praticantes do naturismo. Diferentes opções por mais ou menos sombra, lugares mais reservados ou expostos
à paisagem circundante, tem na zona “têxtil”, para além da recepção, um mini-mercado e um restaurante
explanada, com uma sala com snooker. Tem balneários na zona naturista.

A Quinta dos Carriços fica próxima do mar e de algumas praias de utilização naturista, integradas no Parque
Natural da Costa Vicentina cuja beleza natural de características ainda preservadas, permite uma boa relação
com a Natureza. As praias das Furnas (Figueira), do Zavial e do Beliche são as mais procuradas pelos
naturistas.

Mais informações sobre a Quinta dos Carriços estão disponíveis no website: http://www.quintadoscarricos.com/
Contactos: Tel.: 282 695 201 - 282 695 400/01/03 Fax:282695122 E-mail quintacarrico@oninet.pt
O CARTÃO NATURISTA FPN/INF DÁ 10% DE DESCONTO MÍNIMO NOS PREÇOS DO CAMPING

NATUREST
A Naturest é uma pequena “guesthouse” situada no Alentejo, concelho de Odemira, não muito longe das
Barragens de Cortebrique e de Santa Clara a Velha onde pode disfutar de um “isolamento” onde impera a
calma e a serenidade.

Trata-se de “turismo rural” que dispõe de uma pequena piscina, um terraço/solário e disponibiliza não só
alojamento mas, também, refeições, algumas confeccionadas em forno de lenha antigo. Tem quartos de casal e
quarto individual. A praia naturista tolerada mais próxima é a dos Alteirinhos, a sul da Zambujeira do Mar e fica
a cerca de 40 km.

Todas as informações estão disponíveis em: http://www.naturest-portugal.com/
Contactos: Tel: 283 933231

-

E-mail: naturest@clix.pt

O CARTÃO NATURISTA FPN/INF DÁ DESCONTOS DE ACORDO COM OS SEGUINTES ESCALÕES:
Quartos: 5% p/ 1 ou 2 noites, 10% p/ 3 a 7 dias, 15% p/ + de 8 noites
QUINTA DA VISTA

Situada em Tinhosas, no concelho algarvio de Silves, este “turismo-rural” naturista oferece um serviço de B&B
aos seus hóspedes alojados nos quartos ali existentes. Dispõe de uma piscina num agradável enquadramento
de uma quinta onde as laranjeiras marcam forte presença. A partir dali poderá fazer diversas visitas
interessantes, como p.e. a Silves, Portimão etc.
Todas as informações estão disponíveis em: http://www.algarvesun.eu.com/
Contacto telefónico: 282 444874
O CARTÃO NATURISTA É REQUERIDO, GERANDO UM DESCONTO DE 5% NO PREÇO DO ALOJAMENTO
Se precisar de informações adicionais ou outras informações sobre empreendimentos naturistas no
estrangeiro, não deixe de nos contactar.
www.fpn.pt * fpn@fpn.pt * Tm. 96 45 96 641

