




VEM AÍ A 2ª EDIÇÃO… 
Cascais Christmas Village



CASCAIS CHRISTMAS VILLAGE  
Parque Marechal Carmona 

6 de Dezembro a 1 de Janeiro



O coração da Vila de Cascais volta a ser este ano o palco do Natal Mágico em Portugal. 

Depois do sucesso de 2016, com mais de 50 mil visitantes, em 2017 contamos consigo para aumentar o espírito de Natal.  

Ao longo de 26 dias, o Parque Marechal Carmona, irá transformar-se na mais mágica Vila de Natal: a Cascais Christmas Village, com a temática 
“Viagem à Magia do Natal”. Este será o espaço mais importante do Natal 2017 e no qual serão recriados fantásticos ambientes natalícios, cruzando o 
universo do Pai Natal com o imaginário do Presépio. 

A Vila de Natal Cascais Christmas Village, proporcionará a todos uma vivência única de magia nesta quadra natalícia, onde todos, com especial 
atenção para os mais pequenos, vão viajar num imaginário mágico com diversas actividades: A Casa do Pai Natal, o “Bosque Encantado” onde vai ser 
possível ver renas verdadeiras, a Casa da Árvore e a Árvore de Natal, o Comboio e o Globo de Neve, sem esquecer do Carrossel de Natal e da 
experiência de Patinar em Gelo Verdadeiro. 

Os adultos poderão recordar a sua infância através da história viva do presépio, recriando o advento do nascimento de Jesus de Nazaré, o Oásis com 
três Reis Magos e os seus magníficos camelos, o acampamento romano, com Legionários e Gladiadores, e o povoado nazareno, com a presença de 
José e Maria, onde todos vão retratar o dia-a-dia desta época. Para além disso poderá aproveitar para fazer compras no Mercadinho de Natal.  

Estas e muitas outras surpresas presentes no evento, vão permitir uma viagem única ao imaginário do Natal, onde a magia e o fantástico vão estar 
sempre presentes.  Compre já os seus bilhetes!

CASCAIS VILA NATAL

PARQUE MARECHAL CARMONA



Este ano o Natal em Cascais, vai ser ainda mais especial… 

๏ 26 dias de pura magia - 6 de Dezembro a 1 de Janeiro; 

๏ Ambiente acolhedor para passar bons momentos em família e com amigos, onde se junta a 

música, entretenimento, animação, cultura infantil e gastronomia; 

๏ 20.000m2 de entretenimento, totalmente dedicado ao Natal, repleto de imaginação e 

encanto; 

๏ Praça Central com Food Court e Zona Comercial; 

๏ Forte plano de meios e de comunicação em imprensa, Rádio, internet e televisão. 

๏ + de 50.000 Visitantes em 2016.

CASCAIS CHRISTMAS VILLAGE

VAMOS FAZER A DIFERENÇA



Duas temáticas, um único evento… 

Temática Cristã 

๏ Recriação do Povoado Nazareno; 

๏ Vila Romana; 

๏ Reis Magos com camelos verdadeiros; 

๏ Passeios de Burro 

Temática Fantasia 

๏ Casa do pai Natal, Casa dos Duendes, Árvore de Natal; 

๏ Bosque encantado com as renas verdadeiras e o Duende atchim; 

๏ Pista de Gelo, Carrossel Parisiense, Globo de Neve Gigante.

QUALIDADE ORGANIZATIVA
FACTORES DIFERENCIADORES







FOI ASSIM EM 2016…  
Cascais Christmas Village



Casa do Pai Natal



Casa do Pai Natal



Árvore de Natal



Bosque Encantado



Carrossel Parisience



Equipa de Animação Residente



Povoado Nazareno



Reis Magos



Patrulha Romana



Figuras Públicas

Presença de Individualidades



UM EVENTO QUE NÃO 
VAI ESQUECER… 



OBRIGADO.


