
A Yellow Star Company apresenta, de 8 a 10 de Julho 
 

Mega Festival de Insufláveis 

nos Jardins do Casino Estoril 

 

Os Jardins do Casino Estoril recebem, de 8 a 10 de Julho, o Mega Festival de 

Insufláveis. A edição deste ano promete três dias repletos de animação com um 

genuíno ambiente de festa para toda a família. 
 

O Mega Festival de Insufláveis foi idealizado para todos os gostos, idades e feitios. 

Mais de trinta insufláveis, harmoniosamente, colocados pelos Jardins do Casino 

Estoril irão fazer as delícias dos mais novos e também dos adultos que irão certamente 

brincar, escorregar, saltar e rir sem parar! 
 

"Tsunami de Bolas", "Escorrega Dinâmico", "Salto para o Abismo", "Pula Pula", 

"Ilha dos Macacos", "Mega Escorregão" e "Trampolim Dinâmico" são apenas alguns 

dos divertidos insufláveis que irão marcar presença. 
 

E como vai estar calor, haverá também o "Duplo Escorrega de Água", o "Escorrega a 

Dois", o "Monstro da Água" e ainda o "Escorrega de Espuma" e o "Splash" com a 

sempre divertida espuma, portanto, tragam toalhas porque a diversão vai ser muita e 

bastante molhada! 
 

Para além dos insufláveis, haverá uma zona de descanso, pinturas faciais e ainda uma 

área de street food para que toda a família possa recuperar as energias gastas ao longo 

do dia. 
 
 

Os Jardins do Casino Estoril recebem, de 8 a 10 de Julho, das 10h00 às 19h00, o 

Mega Festival de Insufláveis. Uma produção da Yellow Star Company. M/3 
 

Bilhete pago a partir dos 3 anos  

15,00€ - Bilhete individual para 1 dia comprado até ao dia 30 de junho 

20,00€ - Bilhete individual para 1 dia 

10,00€ - Bilhete individual Happy Hour entre as 17h00 e as 19h00 

59,00€ - Pack familiar de 5 pessoas para 1 dia 
 

Reservas e informações: 

Tel: 938 667 315  

bilheteira@yellowstarcompany.com  

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/110297mega_festival_de_insuflaveis_estoril-

jardins_do_casino_estoril/ 
 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 
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