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Rodeado por 15.000 m2 de jardim privado. Foi projetado pelo 
grande mestre da arquitetura mundial, Óscar Niemeyer, junto ao 
porto de cruzeiros da baía do Funchal, a apenas 5 minutos a pé 
do centro da cidade e do centro da vida social e cultural. Com o 
mar a seus pés é um dos hotéis mais famosos da ilha da Madeira, 
onde encontra uma infi nity pool, jardins com recantos recôndi-
tos, um parking privado mediante pagamento, um SPA onde po-
derá marcar uma massagem e/ou tratamento Magic SPA, uma 
piscina interior com jatos de águas, jacuzzi, banho turco, sauna e 
ginásio. Conta com 4 restaurantes e bares com vista panorâmica, 
do court de ténis e de acesso direto ao Casino da Madeira, com 
sala de jogos, espetáculos e discoteca. Todos os quartos dispõem 
de wi-fi  e varanda privativa, televisão LCD e ar condicionado. 

Ocean & Spa Hotel *****

R. Imperatriz D. Amelia. FUNCHAL

Pestana Casino Park

Hotel luxuoso com vistas  para o mar, jardim, piscina ou para a 
baía do Funchal. Está apenas a 10 minutos a pé do centro da ci-
dade, com parking privado disponível (pago). Tem duas enormes 
piscinas exteriores de água salgada e acesso direto ao oceano At-
lântico, um centro  de mergulho com possibilidade de batismos 
de mergulho e saídas de barco. Os quartos apresentam uma deco-
ração elegante, com televisão LCD, wi-fi , ar condicionado e varan-
da com vista para o mar, montanha ou piscina. Existem diversas 
opções desde o mini golfe, sala de jogos e o parque infantil, ou um 
jogo de xadrez gigante, uma partida de ténis ou uma aula de mer-
gulho. Se pretender algo mais calmo o Spa oferece uma fantástica 
piscina interior aquecida, ginásio, jacuzzi e salas de relaxamento 
onde poderá fazer massagens e tratamentos Magic SPA.  

Premium Ocean Resort *****

Largo Antonio Nobre. FUNCHAL

Pestana Carlton Madeira

Situado a 25 km do Aeroporto da Madeira e a 3 km do centro 
do Funchal, O Th e Lince Madeira está localizado na zona nobre 
do Lido. A zona do Lido, considerado um ex-libris turístico da 
cidade do Funchal, está rodeada por mar, sol, excelentes res-
taurantes e jardins com plantas exóticas, proporcionando aos 
nossos hóspedes uma estadia maravilhosa. O nosso Hotel ofe-
rece excelentes comodidades a quem nos visita, dispondo de 74 
quartos com varanda, com um design moderno, divididos por 7 
andares. Temos ainda um restaurante, uma sala de reuniões, dois 
bares, um ginásio e uma piscina exterior com vistas únicas para 
o mar e costa sul. Todos os quartos e áreas publicas tem acesso 
gratuito wi-fi  à internet.

Atlantic Great Hotel ****

Estrada Monumental 274. FUNCHAL

Th e Lince Madeira Lido

Com uma vista deslumbrante sobre o oceano atlântico e com 
acesso à “promenade” marítima bem como à pequena praia do 
gorgulho, o Meliá Madeira Mare está em plena zona do Lido, 
apenas a dez minutos do centro do Funchal, cinco dos principais 
centros comercias e de lazer da zona turistica e a cerca de vinte 
do aeroporto. contando com 220 quartos modernos e confor-
táveis, com varanda privativa e, na sua maioria, vista para o mar, 
as linhas do hotel são contemporâneas e de inspiração marítima, 
numa envolvência total com o meio ambiente que o rodeia.

Hotel *****

Rua de Leichlingen, nº 2 e 4. FUNCHAL

Meliá Madeira Mare

Situado em jardins subtropicais com vista para o Oceano Atlân-
tico, o Belmond Reid´s Palace é um local de escolha para relaxa-
mento há mais de um século, a 1,8 Km do centro do Funchal.
Tem 163 apartamentos e suítes com WIFI grátis. Conta ainda 
com 4 restaurantes incluindo terraço para o chá da tarde e coc-
ktail bar. Dispõe de piscinas descobertas aquecidas, clube de 
crianças, spa, sauna, quadras de ténis e 6 salas de reuniões.

Hotel *****

Estrada Monumental 139. FUNCHAL

Belmond Reid’s Palace
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Localizado no Funchal, a 300 metros da Marina do Funchal. O 
Pestana CR7 conta com quartos duplos, casa de banho privativa, 
ar condicionado, um mini-bar e um cofre. O acesso Wi-Fi gratui-
to está disponível em todas as áreas, e o hotel também fornece 
um serviço de WiFi on-the-go, para que os hóspedes possam 
desfrutar de acesso à Internet mesmo fora da propriedade. Dis-
põe de Restaurante,  um bar, piscina exterior,  centro de fi tness 
equipado e um Centro de Spa &  Bem-estar, mediante um custo 
adicional. Recepção 24 horas.

Lifestyle Hotels ****

Av.  Sa Carneiro/Praça do Mar. FUNCHAL

Pestana CR7 Funchal

Este aparthotel situa-se a poucos minutos a pé do centro da ci-
dade do Funchal e da zona do Lido. O Pestana Village está intei-
ramente concebido num estilo madeirense. Situado em jardins 
coloridos com grandes áreas de relva verdejante, este hotel foi 
projectado para retirar o máximo partido do meio ambiental. 
Os quartos, grandes e espaçosos são irrepreensíveis e emanam 
um toque de elegância. Desfrute das vistas deslumbrantes na 
varanda privativa – o vasto oceano, a bela tonalidade verde dos 
jardins tropicais, as piscinas ou a cidade do Funchal. Dispoe de 
um número de restaurantes, bares e piscinas. Os hóspedes po-
dem também usufruir das instalações do Pestana Miramar.

Resort Hotel ****

Estrada Monumental, 194. FUNCHAL

Pestana Village Garden

O Enotel Quinta do Sol está localizado a apenas 800 metros do 
centro da cidade do Funchal e à 25 km do Aeroporto da Ma-
deira. Dispõe de quartos totalmente equipados com wi-fi  gratis, 
banho privativa com belo mármore, banheira, ducha, secador de 
cabelo e espelho de maquiagem, ar condicionado e aquecedor 
individualmente controlado, TV, cofre, minibar e telefone com 
linha direta. O restaurante e bar do Enotel Quinta do Sol ofere-
cem um estilo e ambiente casual, com cozinha de especialidades 
criativas e seleções variadas de vinhos e cocktails. O Hotel provi-
dencia um spa com uma sauna e vários tratamentos de massa-
gens. O Campo de Golfe Palheiro fi ca a 10 km.

Hotel ****

Rua Dr. Pita, nº6.  FUNCHAL

Enotel Quinta do Sol

Só
ADULTOS

Situado na zona turística e hoteleira do Funchal, junto às piscinas do 
lido, com uma vista soberba sobre o Oceano Atlântico. O Hotel está 
situado a apenas 2 Km do centro do Funchal e dispõe de serviço de 
transporte, de e para o centro da cidade. Possui 311 quartos, alguns 
com uma magnífi ca vista sobre o Oceano Atlântico: 173 Duplos, 
101 Studios, 27 Aptos. com cozinha e 10 Junior suites. Sendo um 
dos quartos totalmente equipado para defi cientes. Todos os quar-
tos dispõem de: varanda, telefone Directo, Ar Condicionado, TV 
Cabo, Secador de Cabelo, Mini-bar, Cofre e possibilidade de ligação 
à Internet. O Hotel oferece 2 piscinas exteriores (1 para crianças),  
1 piscina interior aquecida,  Sala de conferências, Snooker,  Ténis 
de mesa, Squash, Sauna, Health Club, Jacuzzi, Lavandaria, Sala de 
Leitura, Acesso Internet, Garagem e  Programa de animação diário.

Hotel ****

Estrada Monumental 316. FUNCHAL

Alto Lido
�

O Pestana Promenade é um hotel 4 estrelas, no Funchal, Madei-
ra, um dos mais recentes e o mais sofi sticado e contemporâneo 
do Funchal. Fica a 2 minutos a pé da praia e perto do Lido com 
acesso direto ao passeio que se estende até à Praia Formosa.  
Passeie pela grande zona de jardins e descubra uma das maiores 
áreas de piscinas de todos os hotéis na Madeira que se comple-
menta com um maravilhoso SPA com piscina interior, jacuzzi, 
banheira de hidromassagem, sauna, banho turco e ginásio. Dis-
põe de dois restaurantes e um bar. A maioria dos quartos ofere-
cem uma vista relaxante para o mar, com uma varanda e internet 
wi-fi . Estacionamento com custo adicional. Receção 24h.

Premium Ocean & Spa Resort ****

R. Simplicio Passos Gouveia, 31. FUNCHAL

Pestana Promenade 

A 1 minuto a pé da praia. Aparthotel com regime de tudo incluído 
proporciona uma piscina exterior com vistas para o Oceano Atlân-
tico e acesso directo à Praia Formosa. Os quartos com ar condicio-
nado incluem varandas mobiladas com vista para o mar e kitche-
nettes bem equipadas, televisão por cabo e uma casa de banho 
colorida com banheira e duche. O moderno ginásio possui janelas 
do chão ao tecto que exibem vistas para a piscina. Os hóspedes po-
derão desfrutar de uma massagem, enquanto as crianças poderão 
brincar na piscina rasa ou no tabuleiro de xadrez gigante. O Restau-
rante Arlequim serve almoços ligeiros, jantares com menu à carta e 
buff ets temáticos. Música ao vivo. Rodeado por falésias pitorescas, 
para além de benefi ciar de vistas para o Cabo Girão.

Apth. All Inclusive Resort ****

Praia Formosa. FUNCHAL

Pestana Ocean Bay

TUDO
incluído
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Na ilha de Porto Santo, Madeira, em regime tudo incluído (pe-
queno-almoço, almoço, jantar, snacks e bebidas nacionais), recen-
temente eleito o melhor resort All-inclusive da Europa.  Fica a 1 
minuto a pé da praia e disponibiliza 2 grandes piscinas rodeadas 
por 30.000 m2 de jardins. Dispõe de 6 restaurantes e 5 bares, assim 
como uma área de SPA com piscina aquecida, jatos de água, sau-
na, banho turco, Hamman e ginásio. E, para os mais novos, estão 
disponíveis os campos e salas de jogos e o Kids Club. Os quartos 
são decorados em tons de azul do oceano e têm TV de ecrã plano 
e varanda. Oferece 4 restaurantes temáticos, 2 restaurantes-buff et 
e ainda 5 bares com bebidas e snacks.  Atividades e animação quer 
no parque infantil quer na piscina para crianças. 

Premium All Inclusive Beach&Spa Resort *****

Estrada Regional, nº 111-120. PORTO SANTO

Pestana Porto Santo
TUDO

incluído

O Pestana Colombos é um hotel 5 estrelas All Inclusive localizado na 
ilha do Porto Santo, a apenas a 1 minuto a pé da praia. Este hotel de 
luxo tem uma piscina interior e duas piscinas exteriores, um passa-
diço de acesso à praia, Kids Club para os mais pequenos no Resort, 
um SPA com jacuzzi, sauna e banho turco para que possa relaxar du-
rante a sua estadia. Conta com 6 restaurantes e 2 snack bares. Todos 
os quartos têm uma grande área, comodamente equipados com uma 
banheira, decoração simples e vistas deslumbrantes e com internet 
wi-fi  gratuita. As pool villas têm uma piscina privada. Dispoe de pisci-
nas exteriores, área lounge com espreguiçadeiras. Relaxe no Spa e des-
frute de todos os serviços disponíveis como a piscina interior aqueci-
da. Para os mais pequenos a animação não falta no Kids Club, com 
uma zona de insufl áveis, campo de futebol de areia e parque infantil.

Club-All Inclusive Beach&Spa Resort *****

Estrada Regional 120, Campo Baixo. PORTO SANTO

Pestana Colombos Premium
TUDO

incluído

Situado na praia, em cima das dunas, este aparthotel dispõe de 
75 apartamentos com a tipologia T1, equipados com kitchnette 
completa, ar condicionado, casa de banho, secador de cabelo 
(disponivel na recepcao), tv cabo, telefone directo e varanda.A 4 
km da cidade Vila Baleira, o Luamar é o lugar ideal para os clien-
tes que procuram descanso e tranquilidade. O transporte entre a 
cidade Vila Baleira e o Aparthotel Luamar é gratuito, assim como 
o acesso à internet wi-fi  nas áreas públicas do hotel. Dispõe de 
um bar no Lobby, sala de jogos com mesa de bilhar e ping-pong,  
minimercado e lavandaria self-service. O grande solário junto à 
piscina tem acesso directo à praia e um snack-bar.

Aparthotel ****

Cabeço da Ponta. PORTO SANTO

Luamar

Localizado na primeira linha de praia, a 5 minutos do centro 
da vila e do aeroporto internacional. O resort é composto por 
3 áreas distintas e espaçosas: edifício principal, baleira Talassa e 
Spa e a zona de lazer exterior. O Resort tem à sua disposição 
312 espaçosos quartos com varanda sendo que 56 dos quais são 
apartamentos e 32 Suites. Com uma localização perpendicular à 
linha de praia, da maioria das varandas dos quartos pode apre-
ciar-se uma relaxante vista de mar lateral que convida à leitura. 
Todos os quartos dispõem de telefone, varanda, minibar (vazio), 
televisão, cofre, secador de cabelo, ar condicionado e casa de 
banho com banheira.

Hotel ****

Sitio do Cabeco da Ponta. PORTO SANTO

Vila Baleira

Situado a 23 km do aeroporto do Funchal, o Hotel Orquídea 
permite o melhor acesso à cidade do Funchal, à temperatu-
ra amena das águas e às montanhas tornando a sua viagem à 
Madeira numa experiência única e completa, absolutamente 
inesquecível. Todos os quartos sao estilosos e confortáveis e sao 
totalmente equipados com ar condicionado, secadores de cabe-
lo, TV cabo, pontos de acesso à internet e telefones.

hotel ***

Rua dos Netos, 69-71. FUNCHAL

Orquidea

Este alojamento fi ca a 7 minutos a pé da praia. Com excelentes 
piscinas interiores e exteriores, dispõe de uma ampla gama de 
opções de relaxamento, incluindo banho turco, sauna e hidro-
massagem. Um serviço de transporte gratuito de e para o centro 
do Funchal está disponível. Cada um dos quartos do Hotel Jar-
dins Da Ajuda apresenta uma varanda privada com vistas para 
o mar e as montanhas, nas imediações. Cada quarto tem um 
cofre individual e telefone. Os hóspedes podem desfrutar de um 
buff et de pequeno-almoço e de um menu à carta ao almoço e 
jantar. Há um café à beira da piscina e um bar de cocktails com 
música ao vivo e espectáculos.  O centro do Funchal fi ca a 3 km.

Hotel ****

R. Nova do Vale da Ajuda D. FUNCHAL

Jardins d’Ajuda


