


Um Oásis de tranquilidade situado no centro de Cascais…. 



…. harmonizado pelo contraste arquitetónico…  



…. cercado por ambientes discretos e sofisticados…  



… belas cascatas e lagos que decoram o verde dos jardins …  



  … e nos transportam a lugares longínquos e aromas que nos 
recordam o Oriente… 

Convidamo-lo a fazer o check in num dos 
nossos 15 Quartos... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE PRIME  
CHÁ 

 
 

Derivo da planta Camellia 
Sinensis. 

 

Conceberam-me para os 
paladares mais exigentes e 
curiosos. 

 

Comigo procuram a busca 
da qualidade e o prazer do 
sabor. 

 

Falam de mim como uma 
bebida de excelência, tão 
desejado quanto os 
melhores vinhos… 



CHÁ | SUITE PRIME 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOUBLE PRIME  
PIMENTA 

 

Falam de mim como uma das 
mais antigas especiarias do 
Mundo… 
 
Não me dispensam nas mais 
elaboradas culinárias… 
 
Induzo a libertação de 
endorfinas, causando uma 
sensação de bem-estar e 
elevação do humor.  
 
Por essa razão elegem-me 
como o ideal para 
momentos especias… 



PIMENTA | DOUBLE PRIME 









 
 
 
 

DOUBLE PRIME 
ÍNDIA  

 

Um país místico, com cheiro 
de incenso…  

 

Procuro o conhecimento e 
afasto-me da ignorância… 

 

A ignorância é como a 
escuridão, o conhecimento é 
como a luz. 
 



ÍNDIA| DOUBLE PRIME 







 
 
 

DOUBLE PRIME 
BRASIL 

 

 

Sou o Brasil 

Cubro de eternos encantos 

Os que querem sonhar… 

 

Céu e Sol, Luar e Cantos, 

Florestas e Fontes mil que 
brotam dos montes para a 
terra fecundar. 

 

 

 



BRASIL| DOUBLE PRIME 











DOUBLE ROOM 
TIMOR 

 

Timor é o meu nome… 

Contemplo jardins radiantes, 

 

Quero as sementes lançadas 
na terra 

 
Semeadas com a força que a 
vida produz…. 



 
TIMOR| DOUBLE ROOM 

 





 

 

De mim dizem ser a morada 
onde o sonho habita…. 

 

SUITE PRIME 
MACAU 



MACAU| SUITE PRIME 









Queremos conhecê-lo e convidá-lo para o nosso Pequeno-
almoço…. 



… para um Café nos nossos Salões 



…  e um dedo de conversa em recantos 
de ímpar tranquilidade!!! 



Para si….  

Para a Família… Para os Amigos…. 

Para a Empresa…  

Para os grandes momentos…                                      

…surpreendidos por pequenos e únicos detalhes… 

 

Mais do que uma escolha…  

 Uma experiência! 



Rua dos Bem Lembrados, 17 

2750-306 CASCAIS | PORTUGAL 

Tel.: + 351 218 093 996  | +351 93 77 55 384  |  +351 91 78 29 725 

Email: comercial.casavela@sapo.pt  

Website: www.casavelahotel.com  
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