Hotel Quinta da Serra
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

Este Hotel, situado a 820 metros de altitude, proporciona um ambiente exclusivo e requintado em comunhão com a
natureza, convida-o a descansar e renovar energias, de forma tranquila e relaxante.
Junto aos frondosos jardins existe uma piscina interior de água doce aquecida a 28 graus, jacuzzi, sauna, sala de
massagens com vários tratamentos (pagos) e um ginásio com vista para os jardins. Todos os quartos proporcionam
vista mar ou jardim a partir das suas varandas. Os quartos estão equipados com ar condicionado, televisão por cabo,
mini-bar, wi-fi grátis e casa de banho privativa. O Hotel Quinta da Serra conta com um excelente restaurante com
cozinha internacional e biológica (certificação "bronze - 30% a 60% BIO) com vista sobre os jardins do hotel. Dispõe
ainda dois bares, um situado no edificio da Casa-mãe e outro no alpendre da piscina interior, onde poderá usufruir de
uma reconfortante bebida ou de uma refeição ligeira em perfeito conforto. No edifício da Casa-mãe pode disfrutrar
de uma sala de jogos com bilhar, e de uma biblioteca onde pode repousar lendo um livro ou um jornal. Todo o hotel
está coberto por uma rede de wi-fi gratuita de elevada qualidade e dispõe de um pequeno business center. O Hotel,
por estar localizado nas bonitas encostas da serra da ilha da Madeira, também tem produção agrícola biológia
certificada, utilizando os produtos que cultiva na preparação das refeições que serve aos seus clientes. Encontra-se
a quarenta e cinco minutos do Aeroporto Internacional da Madeira e a cerca de trinta minutos do centro da cidade do
Funchal.
Contactos
Estrada do Chote, 4 e 6 9325-140 Jardim da Serra - Madeira
+351 291 640 120
Telefone:
info@hotelquintadaserra.com
E-mail:
Website:

www.hotelquintadaserra.com

Redes Sociais:

www.facebook.com/hotelquintadaserra/
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Aquecimento central
Bar
Restaurante
Sala de jogos
Número de camas: 104
Número de quartos: 52
Número de suites: 8
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Court de ténis
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
Serviço de lavandaria
SPA
Solário
Jardim

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 07:30 - 10:00
Horário do room service: 24 h

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Serviço de Transfer
Bike Friendly

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
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Total
Entrada acessível
Total
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
Quartos
Salas de reunião
Restaurante
Bar
Esplanada
Piscina
Ginásio
Spa
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade motora

Outras Informações
Nº de Registo: 4751
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