


A hospitalidade calorosa dos hotéis Savoy com a atmosfera acolhedora de uma casa. 
O Gardens é um elegante 4 estrelas, exclusivo para adultos.
A incrível vista panorâmica sobre a cidade e o oceano, a par de uma ampla oferta de serviços, 
fazem dele uma referência quando se procura um alojamento de cidade 
com um ambiente descontraído.

Panoramic
Adults-Only
Hotel



Funchal, numa manhã de Abril.

Eve gostava de surpresas e foi com o maior dos
entusiasmos que recebeu a notícia do casamento

da sua melhor amiga. Imediatamente alinhou numa viagem de
despedida de solteira com o inseparável grupo de amigas.

Apenas teria que incluir sol, diversão e... flores.
Sim, a noiva adorava flores.

In A História dos Jardins
flutuantes do Éden





Seriamente relaxante 
e seriamente divertido.

O Hotel Gardens leva as suas férias muito a sério. 
É por isso que a experiência de hotel de boutique é focada numa 
estadia sofisticada e de alta qualidade e retirámos-lhe todas as
distrações e incómodos. 

Exclusivo para adultos





Prove a 
diversidade

Para uma ilha tão pequena, a Madeira reúne muita gastronomia incrível. 
E quando esta deliciosa identidade se encontra com inspiração vinda 
de todo o mundo, passa a ser complicado encontrar uma razão para sair da mesa. 
É por isso que existem tantas mesas e diferentes menus, 
para que possa provar tudo seriamente.



O melhor 
para o seu descanso

O hotel tem
132 quartos

seriamente relaxantes.
Espaços calmos, sossegados e confortáveis, 
num ambiente moderno e sofisticado, equipados 
com as melhores conveniências. Tudo isto à sua espera.

Encaramos seriamente o seu descanso,
para que possa descansar a sério.



É tudo
para si

Concentre-se em relaxar e leve o seu tempo para se sentir bem, 
cuidar de si e recarregar energias. 
Para o ajudar nessa missão, a equipa preparou uma série de tratamentos 
e rituais na sauna, cabine de massagem e lounge de relaxamento. 
Bem-vindo ao seu tempo para si, bem-vindo ao Gardens Spa.





Equipamentos

— 1 Piscina exterior de água doce e aquecida
— 1  Piscina interior 
— 1 Jacuzzi panorâmico
— Terraço Chill-Out
— 2 Restaurantes e 4 Bares (Cozinha local e internacional)  
— Spa com sauna, 2 cabines de massagem , 1 sala de relaxamento, 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, zadrez gigante, petanca, golf driving nets, putting green, shu�eboard 
— 1 sala de reuniões com capacidade para 10 pessoas 
— 1 sala de conferências com capacidade para 100 pessoas
— Ar condicionado
— Instalações para pessoas com mobilidade condicionada
— Biblioteca
— Serviço de lavandaria
—Serviço médico 24h a pedido
— Estacionamento exterior gratuito
— Programa de animação regular
— Room Service até às 22h00
— Wi-Fi gratuito em todo o hotel
— Internet Desk
— Jornais diários nacionais e internacionais (Print-on-Demand)



reservations.gardens@savoysignature.com

savoysignature.com/gardenshotel

Contactos

+ 351 291 213 600
reservations.gardens@savoysignature.com
Azinhaga da Casa Branca, nº 7 | 9004-543 Funchal
Ilha da Madeira | Portugal
savoysignature.com/gardenshotel


