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Pontos de interesse:
Aeroporto Internacional e Centro de Lisboa a 25 minutos
Casa das Histórias / Museu Paula Rego
Sintra, património protegido da UNESCO
Região costeira e variadas praias.
Campos de golfe, clubes equestres, surf, windsurf e ténis
Casino Estoril (maior da Europa)
Autódromo do Estoril
Aeródromo de Tires
Marina de Cascais

Localização
Situado junto ao mar, com vista para a Baía e a Marina de 
Cascais, o Hotel Cascais Miragem está a 25 minutos de Lisboa e do 
Aeroporto Internacional, 15 minutos de Sintra e 5 minutos a pé do 
centro de Cascais e do Estoril.

Alojamento
192 Quartos incluindo 1 Suite Presidencial, 1 Royal Suite e 16 Suites. 
A Maioria dos quartos com grandes terraços privados com vista para
o Oceano Atlântico. 
Todos os quartos e suites dispõem de menu de almofadas, roupão,
chinelos, acesso Wi-Fi gratuito, ar condicionado, tv lcd, telefone 
com linha direta ao exterior e voice-mail, secador de cabelo, mini-
bar, cofre e secretária.

Bares e Restaurantes
Bar Cristóvão Colombo
Situado junto à piscina com uma vista fabulosa para o Oceano, 
serve todo tipo de bebidas e uma grande variedade de refeições 
ligeiras. Aberto diariamente entre as 9h30 e a 1h00 da manhã.

Lounge Horizontes
Exclusivo para os hóspedes do Hotel, localizado no sexto piso com 
vista frontal para o mar, permite saborear um chá depois de um 
longo dia. Vale a pena contemplar o pôr-do-sol neste terraço.

Restaurante Oásis

pequeno-almoço das 7h00 às 10h30 e almoço das 12h30 às 15h00. 
Todos os domingos servimos o nosso famoso e delicioso brunch 
das 12h30 às 15h00 e no verão abrimos as portas para o jantar 
Brisas de Verão.

Restaurante Gourmet

internacionais. Espaço com vista deslumbrante da Baía de Cascais. 
Abre diariamente para jantar das 19h30 às 22h30.

Piscina

complementa-se com vista panorâmica sobre o Oceano Atlântico. 
O espaço no terraço tem capacidade para 180 espreguiçadeiras, 

Salas de Conferência e banquetes
19 salas multifuncionais e a maior sala com capacidade até 600 
pessoas em plateia, ideal para banquetes, reuniões e exposições.
O maior espaço de conferências da Costa de Lisboa. Possibilidade 
para a exposição de grandes objetos, tais como, automóveis nos 
salões e galeria - um espaço amplo com luz natural.

Miragem Water Lounge
Recente espaço de relaxamento e evasão inclui uma piscina principal 
com 40 metros de comprimento e circuito de hidromassagem, uma 
piscina familiar, uma zona de relaxamento com um lago salgado, 
sauna, banho turco, duches bitérmicos e uma fonte de gelo. 
Situado no sexto piso, de utilização exclusiva para hóspedes, está 
aberto todos os dias das 07h00 às 20h00.

Wellness
Holmes Place SPA com 7 salas de tratamentos, piscina interior 
aquecida, jacuzzi, sauna e banho turco. Ginásio Holmes Place 

O acesso é gratuito para os hóspedes do Hotel.

Serviços disponíveis
Concierge
Limousine ou aluguer de viatura com motorista
Room service 24 horas
Serviço de lavandaria
Serviço de baby-sitting (a pedido)
Business centre
Parque de estacionamento
Galeria de lojas
Kid's Place
Holmes Place Health Club & Spa
Cabeleireiro

Localizada no terceiro andar, a nossa piscina aquecida in�nity edge

e dispõe de uma pérgula para massagens, piscina para crianças,
serviço de comidas, bebidas e vigilância

completamente equipado e diversas aulas disponíveis.


