
AQUA NATURA MADEIRA HOTEL
Rotunda da Oiscina nº 3
9270-156 Porto Moniz | Madeira
GPS: 32º 52' 06.1'' N, 17º 10' 15.1‘’ W

Nos primórdios da descoberta da Madeira este povoado
era denominado por Lugar da Ponta Tristão, sendo a
parte ribeirinha do povoamento chamada de “Janela da
Clara” e a área alta, localizada entre os sítios dos
Lamaceiros e Achadas da Cruz, por Ponta do Tristão.
O Porto Moniz é, sem dúvida, um dos concelhos com
mais potencial turístico do arquipélago, possuindo boasmais potencial turístico do arquipélago, possuindo boas
acessibilidades, uma paisagem sem igual e inúmeros
atractivos turísticos que trazem a este município diversos
visitantes.
O Aqua Natura Madeira Hotel, oferece uma ampla gama
de instalações, onde o conforto e a atmosfera
acolhedora, irá proporcionar uma estadia agradável e
relaxante aos nossos clientes, tornando a sua estadia
agradável e inesquecível.



QUARTOS
O Aqua Natura Madeira Hotel dispõe de 22
Quartos Duplos (3 Suites, 7 Duplos e 12
Twins) e 3 Quartos Singles.
Todos os quartos têm vista deslumbrante
sobre o Oceano Atlântico, especialmente
espaçosos, confortáveis   e elegantemente
decorados com mobiliário moderno e cores
suaves.

GASTRONOMIA
O Hotel dispõe de 2 restaurantes, abertos
todos os dias, com conceitos totalmente
diferentes um do outro.

Este conceito pioneiro na Costa Norte da
ilha da Madeira, terá uma constante ligação
do mar à terra, com diferentes atividades de
Animação Turística “Madeira Nature
Experience”, com realce para a pesca
desportiva, dará ao cliente a possibilidade
de degustar no nosso Sea View Rooftop, o
peixe que pescou durante a experiência,
numa nova vertente de “Fresh Sushi”. O Sea
View Rooftop visa dinamizar o nosso
território rural, dando a conhecer os
produtos locais, enriquecendo e valorizando
a nossa gastronomia.

diferentes um do outro.
Sea View Restaurante com uma das vistas
mais fascinantes sobre o Oceano Atlântico,
fornece pequeno-almoço e almoço buffet e
jantar 'a la carte. Com as técnicas de
cozinha inovadoras, permite aos clientes
saborear os sabores únicos dos nossos
produtos locais de uma forma requintada,
acompanhada dos vinhos regionais e
nacionais de alta qualidade.
O Sea View Rooftop, dá a conhecer um novo
conceito de Cozinha Mediterrânea &
Japonesa.

ACTIVIDADES IN
Serviço de massagem, uma experiência
única de total relaxamento nas mãos dos
massagistas qualificados. Experiências
únicas para o corpo e para a alma.

ACTIVIDADES OUT
Mergulho ou Baptismo de Mergulho no
Aquário da Madeira, com Tubarões, Raias,
Moreia, entre outras espécies é agora
possível, quem fica do outro lado do vidro
também se diverte e oferta de diploma.


