


Hedonist
Design Resort
Envolto numa pequena baía natural, Saccharum é um design resort mesmo 
em frente ao mar, na costa sudoeste da ilha da Madeira. A decoração de estilo 
contemporâneo foi idealizada pela conceituada designer Nini Andrade Silva,
em conjunto com o premiado gabinete de arquitetura RH+, que colheram a 
sua inspiração na produção de açúcar a partir da cana sacarina, caraterística deste local.
A atmosfera do hotel aprofunda a comunhão com a natureza circundante e 
com as antigas tradições locais.O spa, em particular, é um templo de serenidade
e bem-estar natural.



A primeira sensação foi
a de estar num lugar exclusivo
e, de certa forma, misterioso.
A palavra Saccharum soava
como uma palavra-passe
mágica, usada para entrar
num sítio secreto.

In A História da Casa da Água Açucarada





Um santuário
entre o mar e a montanha

O Saccharum encontra-se na costa sul da ilha da
Madeira, num paraíso forjado pela água e pelo fogo.

Um local onde veleiros,
viajantes e aves marinhas
encontram o seu refúgio
natural.





Minimal
e marcante

Enquanto design resort, o Saccharum foi buscar
a inspiração à beleza da cana sacarina e à tradição
local da sua transformação em açúcar e aguardente.
A sensação de acolhimento e de recolhimento é fruto da sua 
proximidade ao oceano e à falésia que o envolve. 
Um espaço com a assinatura do premiado
gabinete de arquitetura RH+ e da conceituada
designer de interiores madeirense, Nini Andrade Silva.



É disto que os
sonhos são feitos

Aqui, a simplicidade encontra a tranquilidade. O hotel tem
243 quartos

Modernos e confortáveis, com ampla varanda privada
e vistas deslumbrantes sobre o oceano Atlântico
ou as montanhas escarpadas da Calheta.



Uma história
envolvente

O que pode esperar de um spa de qualidade superior?
Um vasto conjunto de tratamentos holísticos baseados na ancestral 
medicina tradicional Ayurvédica, para revitalizar e revigorar o corpo e a mente.
No Saccharum Spa só tem de juntar a este elevado padrão uma experiência 
sensorial única, sob o tema da cana-de-açúcar.
A atmosfera relaxante vem da conjugação harmoniosa da luz, dos materiais e 
das cores usadas.

Imagine, por exemplo, a sensação de mergulhar numa piscina
brilhando em tons dourados, numa referência ao melaço,
o líquido que resulta da cristalização do açúcar.





Infraestruturas e serviços

Gerais

— Concierge 24 h/dia
— Sta� multilingue
— Room Service até às 21:00
— Quarto para hóspedes com mobilidade reduzida
— Menu de almofadas
— Serviço de lavandaria
— WiFi grátis em todo o hotel
— Estacionamento privativo (exterior e coberto)
— 4 salas e 3 roo�ops para realização de eventos

Comida e bebida

— 3 restaurantes e 4 bares

Instalações de lazer

— Acesso ao mar com solário
— 3 piscinas exteriores e 1 interior
— Premium lounge para superior suites, sea view suites
e hóspedes Premium Experience

Bem-estar

— Spa com piscina, baseado na medicina Ayurvédica

Entretenimento

— Children's playroom
— Ginásio
— Campo de squash
— Sala de jogos
— Galeria 1425



https://www.savoysignature.com/saccharumhotel

reservations.saccharum@savoysignature.com

Contactos

+351 291 820 800
reservations.saccharum@savoysignature.com
Rua da Serra d’Água, nº 1 | 9370-083 Arco da Calheta
Ilha da Madeira | Portugal
savoysignature.com/saccharumhotel


