


Heritage
Sea Resort
A hospitalidade com um toque majestoso. O Royal Savoy distingue-se pela
magnífica paisagem de mar e pelo seu interior elegantemente decorado, 
ao estilo do clássico conforto inglês. A piscina panorâmica e o solário com acesso 
privado ao mar elevam ainda mais esta experiência. O hotel está situado junto
à costa, com vista para o porto do Funchal e com o centro histórico e cultural bem perto.



Depois de assistirem a um
magnífico pôr do sol da varanda da
sua suite panorâmica, desceram
ao bar. Tudo naquele espaço fazia
lembrar um exclusivo clube inglês.
Mas na hora de escolher
uma bebida, só podiam eleger
um vinho Madeira, símbolo
máximo da relação secular
entre madeirenses e britânicos,
apreciado por Churchill e citado
por Shakespeare.

In A História de uma Nobre Viagem





A vista 
é real

O Royal Savoy está localizado junto ao mar,
no Funchal, Madeira. A sua forma arquitetónica permite
ver e sentir em pleno os múltiplos cambiantes de azul
do oceano Atlântico.

A apenas um passo do notável centro
histórico, cultural e de lazer da cidade.



Sinta-se 
nobre

O resort é uma verdadeira imersão no Atlântico,
com acesso privativo ao mar, 2 piscinas oceânicas
e vistas fantásticas sobre a baía do Funchal.
Mas se pensar na água como elemento saudável
(sana per aquam), o Royal Spa é mesmo um mergulho
à frente. Um refúgio luxuoso com um vasto conjunto
de equipamentos, como hidromassagem, sauna,
banho turco, duche tropical, piscina interior aquecida
e ginásio. Os tratamentos no spa estão entregues
a uma equipa de profissionais experientes, cosméticos
com certificado ecológico e produtos de beleza naturais 
com ingredientes 100% orgânicos.





Conforto
very British

O hotel tem
174 quartos

amplos e luxuosos. Os quartos duplos são muito confortáveis e 
foram decorados com obras de arte contemporânea, 
as Junior e Superior Suites são espaçosas e as 2 Penthouse Roo�ops 
têm uma dimensão excecional. E uma coisa é certa: todos os alojamentos 
dispõem de vistas magníficas sobre o oceano Atlântico.



Lar, 
nobre lar

Enquanto hotel de luxo clássico, o resort deve o seu
ambiente aristocrático à envolvente decoração de
estilo inglês. Pinturas, esculturas e peças de mobiliário
oriundas dos 4 cantos do mundo testemunham a riqueza
e diversidade culturais das regiões por onde o império
português se estendeu.

O mais alto nível de conforto
e um serviço premium completam
esta sensação de se estar num cenário
de realeza.





Equipamentos

— Acesso privativo e direto ao mar
— Concierge 24h/dia
— Room Service 24h
— Sta� multilingue
— Spa com sauna, banho turco, duche tropical, salas de tratamento e massagem, hidromassagem
— Jacuzzi exterior
— 2 piscinas oceânicas
— 1 piscina para crianças
— 1 restaurante com esplanada, 1 restaurante/ bar exterior, 1 bar na piscina, 1 piano bar e 1 bar (cozinha local e internacional)
— Programa sazonal de animação
— Quarto para hóspedes com mobilidade reduzida
— Serviço de lavandaria e engomadoria
— WiFi gratuito em todo o hotel
— Estacionamento privativo (exterior e coberto)
— Cabeleireiro
— Biblioteca



https://www.savoysignature.com/royalsavoyhotel

reservations.royal@savoysignature.com

Contactos

+351 291 213 500
reservations.royal@savoysignature.com
Rua Carvalho Araújo, nº 7 | 9000-022 Funchal
Ilha da Madeira | Portugal
savoysignature.com/royalsavoyhotel


