
 

Casamentos • Weddings
Um dia muito especial A very special day•



 

“O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso.” 

“Dreaming is the one thing we have that’s really our s, invulnerably and inal terably our s.”

Fernando Pessoa



Desde há muito que Cascais foi o destino escolhido pela realeza portuguesa 

e europeia, para as suas férias e até mesmo viver. A então pequena vila de 

pescadores sempre exercia um fascínio em todos os que a visitavam, levando a 

que aparecessem belas casas apalaçadas (palacetes), frequentadas pela aristocracia 

de todo o mundo, naquela que é considerada a bela Riviera Portuguesa. É neste espírito de 

requinte, charme e glamour que o Hotel Cascais Miragem Health and Spa surge com uma 

das melhores localizações, em frente ao Oceano e debruçado sobre Baía de Cascais.

Cascais has long been the destination chosen by Portuguese and European royalty 

visitors, with its beautiful palatial houses (palaces) frequented by the aristocracy 

from all over the world. For those reasons Cascais is still considered the beautiful 

Portuguese Riviera. In this environment of charm and glamour, the Hotel Cascais Miragem 

Cascais.

O LUGAR ONDE OS SEUS SONHOS SE TORNAM REALIDADE...   

THE PLACE WHERE YOUR DREAMS COME TRUE.. .



Um lugar especial para um momento especial.

Localizado entre o Estoril e Cascais, com uma atmosfera requintada e vistas deslum-
brantes sobre o Atlântico, o Hotel Cascais Miragem dispõe de 192 quartos, incluindo 
1 Suite Presidencial e 16 Suites, 2 restaurantes, bar, health club & Spa, 19 salas, áreas 
públicas espaçosas e um serviço capaz de superar as mais exigentes expetativas.

No Hotel Cascais Miragem acreditamos que não há impossíveis e a nossa missão é dar 
vida aos seus sonhos, tornando o dia do seu casamento um momento verdadeiramente 
tranquilo e feliz que perdurará na memória de todos. 

Located between Estoril and Cascais, with a charming atmosphere and stunning views over 

the Atlantic Ocean, the Hotel Cascais Miragem has 192 rooms, including 1 presidential suite 

and 16 suites, 2 restaurants, bar, health club and Spa, 19 meeting rooms, spacious public 

areas and a service that exceeds the most demanding expectations.

At the Hotel Cascais Miragem we believe that nothing is impossible and our mission is to 

make your dreams come true, making your wedding day a truly peaceful and happy moment 

that will last in everyone’s memory.



O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos.

The future belongs to those who belive in the beauty of their dreams.

Eleanor Roosevelt



Your Perfect Wedding

 

 

O seu Casamento perfeito

Sabemos o que é idealizar o casamento perfeito. As emoções que viverá nesse dia 
perdurarão para sempre na sua mente e no seu coração.

em realidade o que idealizou, para que esses momentos sejam absolutamente 
maravilhosos.



“O amor é o milagre da civilização”
Love is the miracle of civilization.

Sthendhal



Para mais informações
For more informations

+351 210 060 600

www.cascaismirage.com
events@cascaismirage.com

Venha partilhar este sonho
Come share this dream


