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Modelo de Negócio

Retorno de Investimento Garantido
As Suites no Sheraton Cascais Resort compreendem entre 1 e 2 quartos 
em luxuosos apartamentos. Sendo um investimento de retorno garantido de 
um mínimo 5% por ano, durante os primeiros cinco anos e um uso limitado 
do proprietário a cada ano com inúmeros benefícios e privilégios.

As Suites no Sheraton Cascais Resort são perfeitas para famílias, 
compreendendo uma junção de casa de férias num investimento atraente 
com retorno. Um destino agradável para relaxar à beira-mar, sem renunciar 
a todo o conforto de um resort de cinco estrelas, desfrutando de um estilo de 
vida único, nma das áreas mais seguras e exclusivas de Portugal.

As Suites
Sheraton Cascais Resort
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DISCLAIMER
Vivamarinha – Promoção Turística Imobiliária, S.A. is the sole owner, developer, seller of “The Residences at Sheraton Cascais Resort”.  Neither Starwood Hotels 
& Resorts Worldwide, Inc., nor any of its affiliates, are responsible for the content presented in this advertisement, including but not limited to, any advertising claims, 
marketing practices, real estate investment and rental guarantees, and data collection, use and privacy practices.  This advertising material is not an offer to sell nor a 

solicitation of an offer to buy to residents of any state or jurisdiction in which registration requirements have not been fulfilled. Sheraton Cascais Resort Sheraton Cascais Resort@sheratoncascais
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T1 
Suites
Área total - 92 m2

Quartos, casa de banho, sala de estar, 
cozinha, terraço

T2 
Suites
Área total - 211 m2

2 quartos, 2 casas de banho, sala de 
estar, cozinha, terraço

T2 
Suites
Área total - 143 m2

2 quartos, 2 casas de banho, sala de 
estar, cozinha, terraço

terraço

sala de estar

quarto

corredor cozinha

casa 
de 

banho

Benefícios Cinco-Estrelas
• Localização exclusiva 
• Segurança privada
• Gestão e Marca Sheraton
• Serviço de quarto
• Investimento seguro
• Concierge privado

Privilégios de Proprietário
• Spa e Fitness Serenity, The Art of Well Being
• Clube de Ténis
• Benefícios de Saúde
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