Hedonist Design Resort

Estilo & Decoração
LOCALIZAÇÃO: Com um pé no mar e outro na serra, aqui estará sempre perto do melhor que a Vila da Calheta tem para oferecer - as famosas
praias, sendo uma de areia amarela, a marina, o Centro de Artes da Casa da Mudas, as levadas e os engenhos de cana sacarina, produto que
inspirou a decoração deste fabuloso hotel.
QUARTOS: 243 quartos e suites (algumas com kitchenette), todos com balcão mobilado e na grande maioria com soberbas vistas sobre a falésia
ou o mar. No interior, a elegância e o conforto juntam-se à mais moderna tecnologia hoje ao dispôr.
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Acesso ao mar, amplo SPA com um variado leque de tratamentos, um ginásio e uma piscina interior. 3 piscinas
exteriores (1 para crianças) e outra interior, 3 restaurantes (Buffet, A La Carte e Barbecue), 4 bares (um deles com música ao vivo e outro na praia),
sala de jogos com court de squash, Kids Club, para além de parque de estacionamento interior e exterior e transporte privativo para o Funchal.
Wi-fi gratuito em todo o hotel.
CATEGORIA: 5 estrelas
AFILIAÇÃO: Associação de Hotelaria de Portugal | ACIF | Associação de Promoção da Madeira
ALOJAMENTO: 194 Quartos Standard | 43 Suites | 6 Suites Deluxe
RESTAURANTES E BARES: Restaurante principal buffet Engenho | Restaurante À La Carte Alambique | Snack Bar Trapiche | Bar Rhum | Bar
Garapa | Bar Fly Lounge com música ao vivo | Bar Calhau, na praia
ESTRUTURAS: 3 Piscinas exteriores de água doce (1 para crianças) | 1 piscina interior aquecida | 1 Spa com piscina interior, jacuzzi, banho turco,
sauna, duches sensoriais, fonte de gelo sala de relaxamento, 2 salas de tratamento individuais, 1 sala de tratamento duplo| 1 ginásio | 1 sala de jogos
com court de squash | 3 salas de reunião até 200 pessoas | 1 Sala de banquetes para 250 pessoas | 1 sala de jogos para crianças | 1 Galeria
temática
OUTROS SERVIÇOS: Internet desk | Serviço de lavandaria | 1 sala de jogos para crianças | Transporte privativo para o Funchal | Serviço Médico
24h a pedido | Parque exterior e coberto | Programa de Animação regular | Room Service até às 22h00 | Wi-Fi nos quartos e nas zonas públicas |
Loja de souvenires | Jornais diários nacionais e internacionais (Print-on-Demand)
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