Quinta Albatroz Beach & Yacht Club – Madeira – Portugal
Um hotel num local muito singular com uma frente de mar que se estende por 400
metros com fácil acesso privativo para o mar. Duas piscinas de água do mar naturais
ao nível do mar com fácil acesso ao oceano, bem como uma piscina de água salgada e
uma banheira de hidromassagem no nível do hotel.
Os hóspedes do Albatroz podem relaxar nas piscinas e apreciar as vistas sobre a Baía
de Santa Cruz. Também é possível jogar um jogo de tênis ou visitar o campo de golfe
Santo da Serra, a 2 km de distância.
O Albatroz Beach & Yacht Club está localizado numa parte privilegiada da Ilha da
Madeira, apenas a dez minutos de Santo da Serra, sede do Open da Ilha da Madeira.
Santo da Serra é um dos campos de golfe mais espetaculares da Europa, com belas
vistas sobre o mar e as ilhas Desertas.
O clima ameno da Madeira e os locais estratégicos dos seus campos de golfe em partes
relativamente altas da ilha tornam o golfe agradável durante todo o ano. É certamente
um dos poucos lugares no sul da Europa, onde pode jogar confortavelmente mesmo
nos meses quentes de verão.
Nossos exuberantes jardins exóticos ocupam uma área de 14.000 m2 e apresentam uma
enorme quantidade de plantas que são únicas em sua variedade e beleza natural.
Esta propriedade de 5 estrelas oferece quartos espaçosos com balcão e vista para o
Atlântico. A “Casa Mãe” dispõe de 4 quartos com vista jardim.
Pode relaxar no conforto dos nossos quartos decorados com móveis personalizados,
azulejos portugueses tradicionais pintados à mão e lindas madeiras. Os quartos na ala
nova têm um balcão privado com uma vista magnífica sobre o Atlântico e as ilhas
Desertas. O hotel tem 19 quartos, 4 quartos na “Casa Mãe”, e 15 na nova ala que
incluem 2 suites: os quartos medem um amplo 44 m² , as Suite 100 m².

Os nossos Quartos e Suites apresentam:
• Quartos na “Manor House- Vila Olga” Vista sobre o Jardim sem balcão
• Quartos Standard, Superiores e Suítes Vista sobre o Oceano Atlântico e as Ilhas
Desertas
Todos os nossos Quartos e Suites apresentam:
• Varandas privadas mobiliadas com vistas amplas
• Ar condicionado / aquecimento regulado individualmente
• Casa de banho com lavatório duplo e banheira / chuveiro
• Espelho de maquilhagem, secador de cabelo, roupão de banho e chinelos
• As suítes possuem duas casas de banho totalmente equipadas
• Canais de televisão por cabo
• Telefone direto
• Minibar
• Cofre gratuito
• Máquina de Chá e café gratuitos
• Internet sem fio de alta velocidade gratuita
• Serviço de abertura de cama

O restaurante à la carte interior serve um menu mediterrâneo, bem como pratos locais
com a possibilidade de jantar fora. Suas janelas oferecem vistas deslumbrantes sobre o
mar. Também é possível comer ao ar livre junto ao bar da piscina. Existe um buffet de
pequeno-almoço, bem como um menu à la carte para almoço e jantar. A carta de
vinhos enfatiza a alta qualidade de nossos vinhos portugueses de renome mundial.
O Albatroz Beach & Yacht Club tem um excelente campo de tênis artificial e seu uso é
gratuito para os hóspedes do nosso hotel.

O nosso ginásio inclui uma passadeira Technogym topo de gama (para exercícios de
alto desempenho) e um Technogym cross trainer, que lhe permite treinar todo o seu
corpo ou apenas a metade inferior. Juntamente com tapetes de exercícios, uma bola
suíça, minitrampolim e pesos pode fazer seus exercícios diários com facilidade.
Temos uma grande variedade de massagens, terapias e tratamentos de beleza facial a
sua disposição que vão desde Massagens de cabeça, pescoço e costas até Hot Stone
Therapies, tudo para às suas necessidades específicas.
Albatroz Beach & Yacht Club tem uma sala de leitura confortável onde pode desfrutar
de alguns dos muitos livros que a nossa biblioteca dispõe.
Pode também assistir seus programas de televisão favoritos ou aceder a internet
gratuitamente. O hotel tem Wi-fi nas zonas comuns bem como nos quartos.
A receção está aberta 24 horas por dia e pode providenciar gratuitamente entre ás
08:00e ás 00:00, transporte de e para o aeroporto da Madeira, a 5 minutos de carro.
Também é possível alugar um carro e conduzir até o Funchal, a 20 minutos de
distância. Estacionamento gratuito disponível. Situado em Santa Cruz, uma das mais
novas cidades da ilha, a 17 km do Funchal e cerca de 10 minutos de carro do Campo de
Golfe Santo da Serra.
Santa Cruz
Perto do hotel cerca de 10 minutos a pé, encontrará o centro da cidade de Santa Cruz.
Sendo uma das primeiras regiões onde a colonização da ilha começou, ela ainda
preserva vestígios históricos da sua importância antiga. A igreja foi construída em 1533
e foi restaurada e alterada, mas ainda mantém traços do estilo manuelino original. É a
segunda maior igreja da ilha depois da Catedral do Funchal.

Quinta Albatroz Beach & Yacht Club
Quinta Dr. Américo Durão, Sítio da Terça- Santa Cruz,
www.albatrozhotel.com / info@albatrozhotel.com

