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Acesso ao mar, quase no centro do Funchal
LOCALIZAÇÃO: O Hotel Royal Savoy tem a melhor localização do Funchal. Daqui é possível partir em suaves caminhadas à descoberta da 
riqueza cultural e comercial do centro da cidade - Zona Velha, marina, Porto de Cruzeiros, museus, sem esquecer os vistosos jardins sempre 
floridos, as praças e as esplanadas.

QUARTOS: 174 (entre quartos e suites), todos elegantemente decorados com mobílias exóticas e cores repousantes. Todos os quartos têm um 
amplo balcão e gozam de uma vista de sonho sobre o oceano. As suites disponibilizam uma kitchenete completa.

CARACTERÍSTICAS GERAIS: Um terraço marítimo com exuberantes jardins subtropicais e frondosas sombras que proporcionam um ambiente 
de férias idílico. Fontes e cascatas, para além de acesso privado ao mar, 3 piscinas (1 para crianças), spa com piscina interior e ginásio, cabeleireiro, 
biblioteca, 2 restaurantes e 2 bares (1 com música ao vivo).

CATEGORIA: 5 estrelas

AFILIAÇÃO: Associação de Hotelaria de Portugal | ACIF | Associação de Promoção da Madeira

ALOJAMENTO: 101 Suites Junior | 59 Suites Superiores | 12 Quartos Standard

RESTAURANTES E BARES: Restaurante À La Carte e Bu�et Armada | Bar Esplanada Neptunus | Piano Bar com música ao vivo | Swim-Up Bar

ESTRUTURAS: 3 Piscinas exteriores de água do mar e aquecidas (1 para crianças) | 1 Piscina interior com água doce e aquecida | 1 Jacuzzi exterior 
| Livre acesso ao ginásio, sauna, banho Turco, duche tropical | Spa com 2 cabines de massagem, 1 cabine de hidromassagem | 1 Cabeleireiro | 
Acesso ao mar com possibilidade de desportos e actividades marítimas | Área de jogos com xadrez gigante, ténis de mesa e futebol de mesa | 
Mezanino para jantares até 200 Pax

OUTROS SERVIÇOS: Biblioteca | Serviço médico 24h a pedido | Parque coberto e exterior gratuito | Programa de animação regular | Room 
Service 24h por dia | Wi-Fi nos quartos e nas zonas públicas | Internet Desk | Serviço de lavandaria | Jornais diários nacionais e internacionais 
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Heritage Ocean Resort


