
LOCALIZAÇÃO
Localizado na costa leste da ilha da Madeira, na baía de Machico, o Dom Pedro Madeira 
tem uma vista deslumbrante sobre o mar, as Ilhas Desertas e a Ponta de São Lourenço.
Com acesso a uma das poucas praias de areia branca da Ilha da Madeira, o hotel fica a        
5 km do aeroporto e a 22 km do Funchal.

ALOJAMENTO - 218 quartos

136 Classic Rooms
15 Triple Rooms
50 Club Rooms
11 Club Triple Rooms 
6 Júnior Suites

Classic Room
Confortavelmente decorados com móveis de madeira clara, os quartos Twin|Duplos disponibilizam 
duas camas ou cama de casal. Pode optar por um quarto com vista sobre a Baia de Machico, ou vista 
para os jardins do hotel.

Club Room
Os quartos Club têm uma varanda com uma vista deslumbrante o mar e para a Baía de Machico, 
avistando ao longe as Ilhas Desertas e a Ponta de S. Lourenço. De alguns quartos também é 
possível ver a capela de S. Roque, construída no século XVI. 

Júnior Suites
Localizadas entre o 5º e o 10º piso, as Júnior Suites têm janelas panorâmicas proporcionando aos 
hóspedes uma vista soberba sobre a Baía de Machico, as Ilhas Desertas e Ponta de S. Lourenço.

Todos os quartos estão esquipados com:
Telefone directo, TV por satélite, aquecimento central, cofre pessoal e detector de incêndio.

RESTAURANTES & BARES
Restaurante “Baia de Zarco” - Um espaço amplo com vista para a baia de Machico, aberto 
para o pequeno-almoço, almoço e jantar. O serviço é Buffet. 
Pequeno almoço: das 7h30 às 10h00 
Almoço: das 12h30 às 14h30 | Jantar: das 18h30 até 21h00.

Piano Bar - Este simpático bar situa-se perto do Lobby e tem entretenimento ao vivo todas 
as noites. Recomendamos que experimente a poncha típica do Chef. 
Horário de Inverno: das 10h00 às 18h00. Horário de Verão: das 18h00 às 23h30.

Bar Piscina - Junto à piscina exterior, este Bar de apoio à piscina serve bebidas e refeições 
ligeiras. Horário de Inverno: das 10h00 às 16h00. Horário de Verão: das 10h00 às 18h00.

SALAS DE REUNIÃO
A sala Amadeus tem capacidade até 18 pessoas. O Fórum Machico, a 30 metros do hotel, 
tem 283 lugares, 220 em plataforma telescópica e 50 com tradução simultânea.

CENTRO DE MERGULHO
O centro de mergulho Haliotis Diving Centre dispõe de uma equipa de profissionais 
especializados em: fotografia subaquática, mergulho nocturno, naufrágios, profundidade, 
busca e recuperação, orientação e reparação de equipamento. 

SERVIÇOS
WiFi gratuito, 2 piscinas exteriores, piscina exterior aquecida, piscina para crianças, sala 
de jogos, campo de voleibol e badminton, programas de aventura, campo de golfe a 5 km.

Check-in: a partir das 14h | Check-out: até às 12h
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