Quinta da Casa Branca
SOBRE

A Quinta da Casa Branca é um Boutique hotel edificado no coração de um maravilhoso jardim botânico, com uma
área de 28.150 m2 e com mais de 250 espécies botânicas. Localizada na cidade do Funchal, mas longe do seu
reboliço, esta antiga quinta madeirense é um verdadeiro oásis a dois passos do centro histórico.
A Quinta da Casa Branca oferece aos seus clientes uma localização privilegiada a escassos metros do Lido e a 20
minutos do centro histórico; 29 quartos standard com terraço privado cada, ao nível do jardim; 12 quartos superiores
com balcão ou terraço e vista para o Jardim; 2 suites de luxo igualmente com balcão e vsita para o jardim; 1
restaurante de apoio à piscina; 1 restaurante à la carte "Casa da Quinta" onde a gastronomia é cuidada e o serviço
requintado; e 1 restaurante table d'hôte com um serviço mais rápido e refeiçôes à ementa; 2 bares; room-service;
amplas zonas de estar com salas de leitura acolhedoras; pequeno spa "al fresco" equipado com jaccuzi, sauna,
banho turco, ginásio e serviço de massagens a pedido.
Contactos
Rua da Casa Branca, 7 9000-088 Funchal
+351 291 700 770
Telefone:
+351 291 765 033
Fax:
E-mail:

info@quintacasabranca.pt

Website:

http://www.quintacasabranca.pt

Redes Sociais:

www.facebook.com/quintacasabranca

Caraterísticas e Serviços
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Número de camas: 102
Número de quartos: 49
Número de suites: 8
Acesso à internet
Piscina
Sauna
Ginásio
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Piscina climatizada
Serviço de lavandaria
SPA
Jardim

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

Horários
Horário do pequeno almoço: 7h30 - 10h30
Horário do room service: 07h30 - 22h00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Serviço de Transfer

Acessibilidade
Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Nº de Registo: 3531
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