Connected Sea Hotel

Hotel high-tech junto ao mar
LOCALIZAÇÃO: Privilegiada junto ao porto do Funchal e a 5 minutos a pé do centro da cidade
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Acesso ao mar | Spa com 3 salas de tratamento, fonte de gelo, banho turco e sauna | 1 ginásio | 1 Piscina exterior
no rooftop (exclusiva para adultos) | 1 piscina exterior junto ao mar | 1 restaurante, 3 bares (um no rooftop exclusivo para adultos, um no lobby
e um junto ao mar) | Parque de estacionamento interior (pago) | Wi-fi gratuito em todo o hotel | 1 auditório localizado no 1º piso com capacidade
para 110 pessoas
CATEGORIA: 4 estrelas
AFILIAÇÃO: Associação dos Hotéis de Portugal | ACIF | Associação de Promoção da Madeira
ALOJAMENTO: 130 quartos, studios e suites (algumas com kitchenette), todos com balcão mobilado e na grande maioria com soberbas vistas
sobre o mar. No interior, a elegância e o conforto juntam-se à mais moderna tecnologia hoje ao dispôr. Todos equipados com walk-in shower,
mini-bar, IP & Led TV por cabo, Video on demand, telefone, cofre (gratuito), secador de cabelo e artigos de higiene pessoal.
RESTAURANTES E BARES: Restaurante principal Recharge Bar & Restaurant, situado na plataforma marítima, junto à piscina e ao mar,
que servirá pequenos-almoços, almoços e jantares | Network Bar, situado no lobby | Cloud Bar (exclusivo para adultos) no rooftop onde serão
servidas refeições ligeiras
OUTROS SERVIÇOS: Serviço de lavandaria | Serviço Médico 24h a pedido | Parque coberto (pago) | Programa de Animação regular |
Wi-fi nos quartos e nas zonas públicas | Receção com serviço multilingue 24h por dia | Serviço de Guest Experience | Babysitting (mediante
solicitação) | App destinada à automatização de tarefas | Coluna de som subaquática na piscina do rooftop | Zonas públicas com pontos de
carregamento USB para telemóveis e outros equipamentos
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