
 

 

LISTA DE PREÇOS | PRICE LIST

FESTAS DE ANIVERSÁRIO | BIRTHDAY PARTIES

OPÇÃO | OPTION 1
€15 POR CRIANÇA | PER CHILD

• Pinturas Faciais | Face Painting

• Inclui a Utilização dos Equipamentos, Excepto a Piscina
The use of all equipment is included, except swimming pool
• Assistência de 1 Sta� | 1 Sta� Assistance

OPÇÃO | OPTION 2
€20 POR CRIANÇA | PER CHILD

• Menu Padrão | Standard Menu

• Pinturas faciais | Face painting

• Elaboração de acessórios *
• Caça ao tesouro | Treasure Hunt *

• Inclui a utilização de todos os equipamentos
The use of all equipment is included

• Inclui 1 animador e 1 assistente 
Includes 1 entertainer and 1 assistant
 
* O animador apenas auxilia durante as atividades 
manuais e a caça ao tesouro | The entertainer only 
assists during the arts and crafts and the treasure hunt

OPÇÃO | OPTION 3
€30 POR CRIANÇA | PER CHILD

• Menu Padrão | Standard Menu
• Pinturas faciais | Face painting
• Trabalhos manuais | Arts and Crafts **
• Jogos na piscina | Games in the swimming pool
• Caça ao tesouro | Treasure Hunt **
• Inclui a utilização de todos os equipamentos
The use of all equipment is included

• Inclui 1 animador e 1 assistente 
Includes 1 entertainer and 1 assistant
 
** O animador apenas auxilia durante as atividades manuais 
e a caça ao tesouro | The entertainer only assists during the 
arts and crafts, and treasure hunt



O RESORT OFERECE | RESORT OFFERS
Água, refrigerantes e sumos | Water, fizzy drinks and juices

Convites personalizados | Customized Invitations
Decoração Padrão | Standard Decoration ***

*** Decorações temáticas devem ser providenciadas pelos pais do aniversariante
Themed decorations must be provided by the parents

MENU PADRÃO | STANDARD MENU
Mini sandes ao critério do Chef | Mini sandwiches ( Chef’s choice)

Batatas Fritas | Potato chips
Nuggets de Frango | Chicken Nuggets

Douradinhos de Peixe | Fish Fingers
Salada de fruta | Fruit Salad
Gelatina de fruta | Fruit Jelly

Mousse de chocolate com Smarties | Chocolate mousse with Smarties
Brownie de Chocolate | Chocolate Brownie

Pastelaria ao critério do Chef | Pastry Chef’s choice
Pipocas | Popcorns

Gomas e chupa-chupas | Candies and lolly pops

TERMOS E CONDIÇÕES | TERMS AND CONDITIONS
A reserva está sujeita ao pré-pagamento de 50% do valor da festa;

O número de crianças deve ser confirmado com 7 dias de antecedência.
O número mínimo de crianças deverá ser 10 e o número máximo 25. Crianças até aos 2 anos de idade não pagam.
Em caso de cancelamento, o Resort deve ser informado com, pelo menos, 3 dias de antecedência, caso contrário 

será aplicada uma taxa de cancelamento de 50% do valor da festa.
O Resort reserva o período da tarde para a realização das festas de aniversário.

As mesmas têm a duração de 3 horas, estando cada hora extra sujeita a uma taxa de €15/hora/criança.
As refeições terão sempre lugar numa das nossas salas de conferências ou no Restaurante Glass Terrace.
As festas de aniversário serão apenas realizadas durante os períodos em que o Resort se encontre aberto.

 The booking requires a pre-payment of 50% of the amount;
The number of children must be confirmed 7 days prior. The minimum number of attendees 

is 10 and the maximum 25. Children aged up to 2, do not pay;
In order to cancel the birthday party, the Resort must be notified at least 3 days prior, 

otherwise a cancelation policy of 50% will be applied;
Birthdays Parties at Resort take place during the afternoon and last for 3 hours.

Extra hours are chargeable - €15/hour/child;
Meals will always be served in one of our conference rooms or at the Glass Terrace Restaurant.

Birthday Parties will only be held in Resort facilities, during its opening periods.

CONTACTOS PARA RESERVAS: events@sheratoncascais.com | +351 214 829 100 


