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O Grupo Cascata Indústrias Hoteleiras, Lda nasceu em 1983 com a abertura do Restaurante Típico
Cascata, que constituiu o ponto de partida para a grande aventura que é criar e manter uma marca que
representa o melhor da tradição gastronómica portuguesa, com base na dedicação, qualidade e
eficiência.
Algum tempo depois, surgiu a oportunidade de levar mais longe e a mais pessoas, a qualidade, o rigor,
a criatividade e o empenho da nossa equipa de profissionais, através do Cascata Catering.
Com o passar dos anos fomos ganhando mais sabedoria, mais experiência, mais prémios e mais e
mais clientes cujas solicitações foram crescendo. Havia chegado o momento de partilhar convosco as
alegrias, os sucessos e os novos desafios. Neste contexto, enveredámos por um novo desafio e em
simultâneo pela concretização de um sonho da família, dos colaboradores e de toda a equipa do Grupo
Cascata, com o espaço Jardim da Cascata Eventos.
Recentemente decidimos “dar” ao centro da cidade o espaço de restauração merecido, com a abertura
de um novo restaurante, Os Sabores da Cascata, onde pode usufruir de uma vista privilegiada,
mantendo a tradição gastronómica do grupo.
Porque temos uma larga experiência e tradição na gastronomia regional e tradicional portuguesa, bem
como na arte de bem servir, sabemos que ao apresentarmos estes espaços multifuncionais, estamos a
abrir as portas às mais diversas expectativas e eventos. Desta forma, alargámos o nosso leque de
valências e disponibilizamos uma resposta a nível turístico que inclui acompanhamento dos nossos
clientes/visitantes na descoberta da bela cidade de Abrantes.
Dispomos de óptimos serviços, com elegância, classe e conforto. Venha visitar-nos e conhecer o que a
equipa da Cascata tem para lhe oferecer e sinta o sabor da diferença.
Ficamos à sua espera.

Cascata Indústrias Hoteleiras, Lda
A ousadia de fazer diferente e melhor

Carla Martins
R. Manuel Lopes Valente Júnior, 19-A, Alferrarede, 2200-260 Abrantes
Tlf: +351 241 361 011 / Tlm: +351 919 584 903 / Fax: +351 241 366 340
E-mail: restaurante@cascata.pt / Website: www.cascata.pt

