
O Jardim da Cascata Eventos é o mais recente desafio e é também a concretização de um
 sonho da família, dos colaboradores e de toda a equipa do Grupo Cascata. 

Este novo espaço, estrategicamente localizado na região centro, na vila de Alferrarede, a
 1km de Abrantes e a 800m da saída Abrantes norte da A23, foi pensado para dar resposta a
 uma série de solicitações que foram crescendo e a que não podíamos deixar de dar
 resposta.  

Dotado das maiores e melhores infra-estruturas e serviços, todo o espaço é climatizado e
 sonorizado, com capacidade para 600 lugares sentados, amplo espaço interior e exteriores
 verdes, têm como paisagem de fundo os tons verdes do jardim, interrompidos por uma
 parede que abraça a água que cai por entre os vidros de uma bonita cascata, para
 momentos sublimes. Dispomos também de uma sala para os mais pequenos e um parque
 de estacionamento privativo. 

Toda a comida, essencialmente caseira é uma harmoniosa fusão de paladares, aromas,
 formas e cores. Como complemento à nossa actividade, possuímos parceiros especializados
 em decoração, animação de eventos, e outros serviços úteis aos nossos clientes.  

Acreditamos que um bom serviço deve ser diferenciado para cada cliente, por isso
 oferecemos soluções à medida. 

Queremos convidá-los a visitar-nos e a conhecer o Jardim da Cascata Eventos que, com
 uma decoração marcadamente contemporânea é um espaço de requinte, originalidade e
 bom gosto. Dispomos de óptimos serviços, com elegância, classe e conforto. Venha
 conhecer o que a equipa da Cascata tem para lhe oferecer e sinta o sabor da diferença. 

Faça já a sua reserva.  Ficamos à sua espera.  
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