Vidamar Resorts Madeira
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

O VIDAMAR RESORTS MADEIRA beneficia de um posicionamento exclusivo na primeira linha da costa, com acesso
directo ao Oceano. Está localizado na zona turística do “Lido”, a pouca distância de centros comerciais, bares,
paragens de autocarro, supermercados e atracções turísticas. O Aeroporto Internacional da Madeira dista apenas 18
km.
Com uma arquitectura moderna, o hotel dispõe de 300 espaçosos quartos (39m2), todos com varanda privada com
vista para o mar e para os jardins tropicais. Os quartos estão equipados com ar condicionado individual, TV por cabo,
zona de estar, facilidades de café e chá, cofre gratuito, mini bar e WI-Fi. Serviço de quartos durante 24h.
O VIDAMAR RESORTS MADEIRA oferece um vasto leque de restaurantes. Aqui poderá descobrir o conceito DIne
Around, com várias opções de jantar ao ar livre e vista para o oceano e pôr-do-sol. Desde os espaços românticos, até
aos divertidos restaurantes para família, o DIne Around permite que experimente uma vasta gastronomia dentro do
Resort: o internacional Ocean Buffet Restaurant, o português Sabor a Mar, o italiano Mamma Mia, o madeirense Casa
das Espetadas e o japonês KOI Suhi Bar.
A plataforma marítima, a maior da Ilha da Madeira, oferece piscinas de água salgada bem como acesso directo e
privado ao mar, restaurante, bar, campo multi funções e o clube de crianças - Aquatica Kids World. Para aqueles que
procuram experiências desportivas, o VIDA Health Club tem ao seu dispor um conjunto completo de máquinas de
cardio fitness, aulas de grupo, campo de ténis, bem como uma Aqua Area com piscina interior, jacuzzi, sauna e bano
turco, tudo gratuito para os clientes. O MAR SPA Thalasso, o maior Spa da ilha da Madeira, oferece-lhe momentos
relaxantes tendo ao seu dispor uma piscina animada de Talassoterapia bem como uma grande variedade de
tratamentos e massagens aliados a uma vista directa sobre o mar de toda a sua área.
Contactos
Estrada Monumental 175-177 9000-100 Funchal
+351 291 717 700
Telefone:
+351 291 717 701
Fax:
E-mail:

info@madeira.vidamarresorts.com
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Website:

http://www.vidamarresorts.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de jogos
Número de camas: 600
Número de quartos: 300
Número de suites: 3
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Court de ténis
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Cabeleireiro
Jacuzzi
Área reservada a fumadores
Baby care
Squash
Minigolfe
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Minibar
Quarto com aquecimento
Quartos para fumadores

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h30
Horário do room service: 24 h

Acessos
Autocarro
Garagem

Pagamentos
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Aceita cartões de credito
Aceita Travellers Cheques

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Registo nº: 625
Hotel em meia pensao com o conceito de Dine Around onde os clientes podem trocar o seu jantar buffet por uma
refeição num dos outros quatro restaurantes.
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