


Connected
Sea
Hotel
Bem-vindo a uma experiência local com feelings internacionais. 
Aqui, vais poder conectar-te e viver uma aventura de conforto 
e despreocupação, com toda a facilidade que um hotel altamente 
tecnológico permite. Estamos na Madeira, com o selo de qualidade 
da Savoy Signature.

Para. Olha. Ouve. Experimenta algo novo. Escreve a tua história.



Então fechei a página. Bem, na verdade eu abri
uma nova janela e digitei “O que vem depois?”.
Os resultados que surgiram foram principalmente
gramática e sites de dicionários. 
Revirei os olhos, respirei fundo e inseri
uma nova pesquisa: “Onde é a próxima viagem?”.
Eu estava a tentar confundir o algoritmo.
Eu queria ser surpreendida. 
"Madeira"...

In
A História de um Novo Começo





Com vista para o porto
do Funchal.
Descobre o centro do Funchal a pé, já que estamos a dois 
passos de restaurantes, museus e monumentos, a apenas 20 minutos de carro 
do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. SIM.

Hotel high-tech
junto ao mar





Desconectar
para reconectar

Dá um mergulho para te voltares a conectar com um sinal mais forte. 
Só para que saibas, a temperatura da água do mar está acima 
dos 20ºC durante o ano inteiro.



Máxima
conexão

O Hotel tem
130 quartos

Aqui, vais poder conectar-te e viver uma aventura de conforto,
com toda a customização que um hotel virado para a tecnologia permite.

Conecta-te com a ilha 
sem te desconectares do mundo.



Imersão
local

Render-se ao tratamento mais individualizado e à delícia 
que é saborear a verdadeira vida local, espelhada na gastronomia 
e em tudo o que se está a passar à volta. Apaixonar-se pelas paisagens
e viver segundo as próprias regras de liberdade e criatividade.





Equipamentos

Instalações gerais e serviços

— Ar condicionado
— Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida
— Serviço de lavandaria
— Serviço médico 24h a pedido
— Wi-fi gratuito em todo o hotel
— Zonas públicas com pontos de carregamento USB
— Terraço no roo�op
— Parque coberto (pago)
— Pet friendly
— Guest Experience
— Acesso ao mar

Comida & bebida

— 1 restaurante (cozinha local e internacional ) 
— 3 bares (incluindo um no roo�op exclusivo para adultos e um junto ao mar) 
— Serviço de quartos

Instalações de lazer

— 1 piscina exterior no roo�op (exclusiva para adultos)
— Coluna de som subaquática na piscina do roo�op
— 1 piscina exterior junto ao mar
— 1 ginásio
— Spa com 3 salas de tratamento
— Fonte de gelo, banho turco e sauna

Entretenimento

— Jogos Arcade 
— Programa de animação regular



reservations.next@savoysignature.com

hotelnext.pt

Contactos

+ 351 291 205 700
reservations.next@savoysignature.com

Rua Carvalho Araújo, 8 | 9000-022 Funchal
Madeira Island | Portugal
hotelnext.pt


