


Um resort em regime tudo incluído para umas férias sem qualquer preocupação,
onde pode usufruir de impressionantes vistas para o oceano e de temperaturas
amenas, graças ao microclima subtropical. Entretenimento o ano inteiro e
acesso direto à única praia de areia dourada desta ilha, são apenas duas das 
muitas ofertas pensadas para toda a família. Mesmo ao lado da marina, na 
pacata costa sul da ilha, neste jardim flutuante chamado Madeira.

Fine Sand 
All-Inclusive 
Resort



Rapidamente descobriram
que podiam passar dias
inteiros sem sair daquela baía
tranquila, de frente para um
mar cristalino e protegidos
por um cenário de rochas
escarpadas.

In A História dos Finos Grãos de Areia





Tranquilidade
para todos

O Calheta Beach é um resort familiar localizado
no litoral sul da ilha da Madeira, aconchegado
numa costa soalheira, recortada por rochas
e areia vulcânicas.

O nosso conceito “all-inclusive”
significa que poderá passar dias inteiros
sem sair do sossego deste anfiteatro.





Descontração
em todos os lados

Neste local perfeito, irá encontrar todo o tipo de
entretenimento, desde espetáculos de música ao vivo
a passeios culturais e trilhos na natureza, em torno da
pequena e acolhedora vila da Calheta.
Os vários restaurantes e bares apresentam-lhe
sugestões deliciosas de cozinha local e internacional,
snacks e uma alargada seleção de bebidas e opções
para se refrescar.



Todos
a bordo

O hotel dispõe de
153 quartos

confortáveis e simpáticos, a maior parte com vista
frontal ou lateral para o mar. A sua decoração é
inspirada neste cenário costeiro, onde os tons claros
da areia e do mar se conjugam num estilo fresco
e moderno.
A simpatia do sta� e o ambiente tranquilo estão
também incluídos.



Família e amigos,
todos juntos

No Calheta Beach tudo foi pensado para satisfazer
a energia inesgotável das crianças, com o sempre
importante Kids Club.

Mas o resort também está preparado
para dar aos adultos, aqueles que mais
precisam de recarregar as baterias,
a devida atenção. Por exemplo,
a piscina exterior com vista para o mar
e o spa com jacuzzi, banho turco e salas
de tratamento e massagem.





Equipamentos

— Acesso direto à praia de areia dourada
— Acesso à marina e a barcos de recreio e pesca em alto mar
— Concierge 24h/dia
— Spa com piscina interior, jacuzzi, sauna, banho turco, salas de tratamento e sala de relaxamento com aromaterapia
— 2 piscinas exteriores (1 para crianças)
— 3 bares e 2 restaurantes (cozinha local e internacional)
— Kids Club
— Programa de animação regular
— Sala de jogos
— WiFi gratuito em todo o hotel
— Quarto para hóspedes com mobilidade reduzida
— Serviço de lavandaria
— Ginásio
— Estacionamento privativo



reservations.calhetabeach@savoysignature.com

https://www.savoysignature.com/calhetabeachhotel

Contactos

+351 291 820 300
reservations.calhetabeach@savoysignature.com
Avenida D. Manuel I, nº 3 | 9370-133 Calheta
Ilha da Madeira  | Portugal
savoysignature.com/calhetabeachhotel


