
Localização
O VidaMar Hotels & Resorts Madeira, beneficia de uma localização exclusiva sobre o mar, possui uma 
enorme plataforma marítima e acesso directo ao Oceano. É rodeado por jardins com muitas plantas 
tropicais, palmeiras, oliveiras, que se estendem até à beira da falésia. O panorama completa-se com uma 
magnífica vista excecional sobre o horizonte e parte da baía do Funchal.

Facilidades Gratuitas
• 4 piscinas exteriores de água salgada 
  (1 para crianças)
• Acesso direto e privado ao mar
• Aqua Área - 1 piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, 
  área separada para crianças
• Campo de squash
• Bilhares e ténis de mesa
• VIDA Health Club
• Aquatica Kids World
• Ligação à internet de banda larga no lobby da receção
• Silver Games Lounge com várias mesas de snooker

Serviços Pagos
• Thalasso Sea Spa - composto por uma piscina interior 
  de talassoterapia, sauna, massagens, tratamentos de 
  corpo e faciais e tratamentos holísticos
• Desportos aquáticos sazonais 
  (windsurf, gaivotas e canoagem)
• Escola de mergulho com certificado PADI
• Cabeleireiro
• Lavandaria
• Parque de estacionamento
• Babysitting
• Sujeitos a pré-reserva

Reservas:
(+351) 291 717 700* Estrada Monumental, 175 -177 . 9000-100 Funchal . Madeira . Portugal

bookings@madeira.vdm.pt madeira.vidamarresorts.com*Chamada para a rede fixa nacional – Tarifário dependente do acordo celebrado entre cliente e operador.



300 Unidades de Alojamento
Todos os quartos e suites estão equipados com ar 
condicionado, cofre gratuito, frigorífico, chaleira, LCD TV 
por cabo, telefone, wireless, serviço de quartos 24 horas 
e varanda.

Quarto Duplo Prestige Vista Jardim / Mar Lateral
39m2 – Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos 
+ 2 crianças < 12 anos
Quarto com varanda privada com para o jardim e vista mar 
parcial; equipado com duas camas ou de casal grande; casa 
de banho com banheira e chuveiro, secador de cabelo. 

Quarto Duplo Vista Mar
39m2 – Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos
+ 2 crianças < 12 anos
Quarto com varanda privada com vista mar; equipado
com duas camas ou de casal grande; casa de banho
com banheira e chuveiro, secador de cabelo.
Localizados entre os pisos 3º e 5º.

Quarto Duplo Superior Vista Mar
39m2 – Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos 
+ 2 crianças < 12 anos 
Quarto com varanda privada com vista mar; equipado
com duas camas ou de casal grande ou duas camas 
(OR); casa de banho com banheira e chuveiro, secador 
de cabelo. Localizados entre os pisos 6º e 8º.
 
Quarto Duplo Premium Vista Mar
39m2 – 2 adultos
Quarto espaçoso com varanda e vista completa para o 
mar. Equipado com camas twin ou cama de casal 
king-size, sala de estar com sofá e mesa. Casa de 
banho com banheira e duche; secador de cabelo.

Quarto Premium Familiar Vista Mar
51m2 – Capacidade mínima de 3 adultos e máxima de 
4 adultos + 1 berço
Quarto familiar com duas áreas de dormir separadas e 
privadas. Espaçoso quarto principal de 40m2 com cama 
de casal king-size, zona de jantar e varanda com vista 
para o mar. Quarto separado para crianças com camas 
de casal e janela. Casa de banho espaçosa com duche, 
banheira, lavatório duplo e secador de cabelo.

Suite Premium Vista Mar
51m2 – 2 adultos
Quarto separado com cama king-size e janela lateral. 
Ampla sala de estar com sofá-cama confortável, janela 
de pátio e uma varanda privada com vista para o Oceano 
Atlântico. Casa de banho com banheira/chuveiro, 
secador de cabelo e espelho de ampliação.

Master Suite Vista Mar
104m2 – 2 adultos
Quarto com cama king-size e janela com vista 
panorâmica para a envolvência do Hotel; Sala com sofá 
e varanda frente ao mar; Casa de banho com  banheira 
de hidromassagem, secador de cabelo e espelho lupa.

Alojamento

Envolvido pela elegância e rodeado de água por todos 
os lados, o Thalasso Sea Spa proporciona experiências 
de saúde e bem-estar plenas. Uma zona húmida e uma 
seca, num total de 14 gabinetes de tratamentos e 
estética, de relaxamento e massagens, interiores e 
exteriores, servem de complemento a piscina animada, 
jacuzzi, sauna, banho turco, duche de contraste, duche 
vichy e duche escocês.

Thalasso Sea Spa

Vida Health Club

Descubra o conceito dine around com várias opções 
de jantar ao ar livre e vista para o oceano e pôr do sol. O 
Resort dispõe de um vasto leque de opções para 
refeição. Aprecie emocionantes jantares temáticos 
como o italiano, internacional, regional, sushi entre 
muitos outros. Usufrua do privilégio que o conceito 
Dine Around oferece, ao permitir que experimente uma 
vasta variedade gastronómica enquanto percorre os 
diferentes restaurantes do Resort.

Condições Dine Around
São necessárias reservas nos diversos restaurantes e 
devem ser realizadas com 24 horas de antecedência. A 
aceitação das reservas está sujeita à disponibilidade de 
cada restaurante. Bebidas não incluídas.

Ocean Buffet 
O restaurante Ocean Buffet apresenta, em vários dias 
da semana, jantares temáticos. Os show cooking de 
especialidades do Chef garantem uma enorme 
variedade de opção aos clientes.

Sabor a Mar
A apenas 50 passos do oceano, o Sabor a Mar está 
igualmente à beira da piscina e à beira-mar, convidando 
todos a desfrutar numa atmosfera relaxada e amigável. 
Experimente uma seleção de snacks e também peixe 
fresco e marisco para o seu almoço.

Mamma Mia 
O seu terraço é o local idílico para o jantar al fresco ou 
simplesmente saborear um cocktail. 

Casa das Espetadas 
Localizada a 100 metros do complexo hoteleiro, a Casa 
das Espetadas é especializada em cozinha tradicional 
com forno a lenha, com muito folclore madeirense e 
fado misturados!

Lisboa Bar
Uma vista panorâmica do oceano enquanto ouve 
música e escolhe entre uma variedade de bebidas 
locais e internacionais presentes no nosso menu!

Ocean Lounge Bar 
Um bar convidativo, onde as bebidas se unem a 
fantásticas vistas sobre o Oceano Atlântico e os 
exuberantes jardins verdes do Resort! Basta sentar-se, 
descontrair-se e mimar-se!

Com uma dinâmica contagiante, a nossa fabulosa equipa 
de profissionais é o coração deste Health Club muito 
popular! Estes especialistas altamente qualificados estão 
aqui para ajudar e orientar em cada movimento!
Cada hóspede tem objetivos e necessidades de fitness 
diferentes, por isso a nossa oferta é reflexo dessa 
realidade! À sua disposição está um centro de fitness 
completo, incluindo um grande número de equipamentos 
de cardio, desde máquinas de remo a passadeiras.

Dine Around

Apenas 18 km do Aeroporto 
Internacional do Funchal

2 minutos até à 
plataforma marítima 

20 minutos a pé 
até ao Funchal

O Aquatica Kids World foi concebido para acolher as 
crianças desde o amanhecer até ao anoitecer. Desde os 3 
anos até aos 11 anos de idade, com cuidados de diversão 
num ambiente seguro e protegido. Os pais podem 
descontrair e usufruir das experiências do resort, sabendo 
que as suas crianças estão entretidas e protegidas.

Aquatica Kids World

Estrada Monumental, 175 -177 . 9000-100 Funchal . Madeira . Portugal
bookings@madeira.vdm.pt madeira.vidamarresorts.com


