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Exclusivo para adultos, especial para si

Localização: Numa das encostas mais solarengas da cidade, suficientemente afastado do reboliço do Funchal, mas à curta 
distância de uma agradável caminhada do seu centro, o TUI BLUE Madeira Gardens oferece incomparáveis vistas sobre o 
mar e a montanha, para além de um serviço personalizado e atencioso.

Quartos: 132 quartos e suites com balcão privativo e vistas sobre o mar ou as montanhas.

Características gerais: Um terraço superior com duche, solário e um jacuzzi panorâmico. Dispõe ainda de 1 piscina exterior, 
spa com 1 piscina interior, ginásio, 2 restaurantes e 3 bares, bem como 1 night club com música ao vivo. O TUI BLUE 
Madeira Gardens apresenta o conceito inovador de hotel para clientes com idade superior a 16 anos.

CATEGORIA: 4 estrelas

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

ALOJAMENTO: 110 Quartos standard | 9 Suites | 4 Quartos Superiores | 9 Quartos Deluxe

RESTAURANTES E BARES: Restaurante principal buffet Laurissilva | Restaurante À la carte Culinarium | Bar Rooftop 
Lounge | Cocktail Bar Cica | Bar Magnólia | Bar piscina

ESTRUTURAS: 1 Piscina exterior de água doce | 1 Jacuzzi panorâmico | 1 Terraço Chill-Out | Spa com sauna, 2 cabines de 
massagem, 1 sala de relaxamento, 1 piscina interior, banho turco e fonte de gelo | Ginásio | Cabeleireiro |
Sala de jogos | Night Club com música ao vivo | Parque de jogos com bilhar, ténis de mesa, dardos, xadrez gigante, petanca, 
golf driving nets, putting green, shuffleboard | 1 sala de reuniões com capacidade para 10 pessoas | 1 sala de conferências
com capacidade para 100 pessoas

OUTROS SERVIÇOS: Biblioteca | Serviço Médico 24h a pedido | Parque exterior | Programa de animação regular | Room 
Service até às 22h00 | Wi-Fi nos quartos e nas zonas públicas | Internet Desk

Madeira Gardens


