


VIAGEM ENCANTADA

O Hotel Cascais Miragem preparou uma “Festa de Passagem de Ano”

memorável a pensar em si.

Prepare-se para entrar num mundo fantástico onde tudo pode acontecer! 

Venha fazer uma viagem encantada através do mundo da música e da dança, 

converter esta noite tão especial numa experiência maravilhosa para os seus 

sentidos e emoções.



FESTA DE PASSAGEM DE ANO

VIAGEM ENCANTADA

A festa tem início às 19h30 com cocktail no Lobby do hotel,

seguindo-se pelas 20h30 o jantar de gala nas salas I e II (mesas 10 pessoas)

numa “Viagem Encantada” repleta de surpresas e animação.

Uma ceia reconfortante irá ser servida durante o entretenimento, encerrando o evento às 04h00.

DRESS CODE ACONSELHADO: FATO ESCURO

PREÇO

€265.00 por adulto

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS:

Reservas para crianças a partir dos 2 anos de idade
(Por motivos de funcionamento do espetáculo)

Crianças dos 2 aos 6 €160 com menu especial de criança
Crianças dos 7 aos 12 anos €188 com menu do Reveillon

Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor.
 Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos através do número:  

210 060 613 ou e-mail: 

mailto:reservations@cascaismirage.com


VIAGEM ENCANTADA 

Uma noite
-

.

SINGLE DUPLO

Suplementos para triplo:

Oferta sujeita a disponibilidade e não acumulativa com outras ofertas.
Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor. 

Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos através do número: 
210 060 613 ou e-mail: reservations@cascaismirage.com



-
.

Suplementos para triplo:

Oferta sujeita a disponibilidade e não acumulativa com outras ofertas.
Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor. 

Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos através do número: 
210 060 613 ou e-mail: reservations@cascaismirage.com
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VIAGEM ENCANTADA

O Hotel Cascais Miragem preparou uma “Festa de Passagem de Ano”

memorável a pensar em si.

Prepare-se para entrar num mundo fantástico onde tudo pode acontecer! 

Venha fazer uma viagem encantada através do mundo da música e da dança, 

converter esta noite tão especial numa experiência maravilhosa para os seus 

sentidos e emoções.



MENU CRIANÇAS

PARA BEBER
Agua Mineral e Sumos Naturais

RECONFORTANTE
Consommé de vitela com legumes

OS PRINCIPAIS A ESCOLHA

PEIXE
Rodovalho com puré de ervilhas

OU

CARNE
Medalhão de vitela, batatinhas smile, acelgas e jus

O NOSSO MUNDO DOCE
Esfera de chocolate e ouro, recheada de tiramisu e sabayon

OU

Torre de Gelado

OU

Seleção de frutas

Chá sem cafeina & Docinhos

Champomy & Uvas Passas

Preço por pessoa:

€ 160,00

Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor.
 Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos através do número:  

210 060 613 ou e-mail: reservations@cascaismirage.com

mailto:reservations@cascaismirage.com


AS ENTRADAS

Saladas verdes, seleção de verrines e miniaturas do Chefe

Terrina de peixe com algas, tataky de atum e salmão na cama de spaghetti de pepino

Creme de mariscos com cognac e croûtons, Sopa de caldo verde Tradicional

Borrego assado no forno a nossa maneira

Legumes sortidos com coulis de coentros



AS SOBREMESAS

Crumble de maçã, bolo-rei, creme de manga, pastéis de nata, toucinho-do-céu

Bolo capuccino com merengue, bolo de chocolate branco trufado

Bolo mousse de chá verde, tarte ópera, creme brûllé de chocolate e baunilha

Seleção de frutas da época laminadas, salada de fruta em sumo de laranja

Bolachas & cesto de pães regionais

BEBIDAS
Águas, refrigerantes, sumos e café

(Vinhos não incluídos)

Preço por pessoa: €70.00

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS:

Até ao 1 ano: cortesia do hotel
 Dos 2 aos 6 anos €35.00 

A partir dos 7 anos €70.00  

Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor. 
Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos através do número: 

210 060 613 ou e-mail: reservations@cascaismirage.com


