
CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL
Rua do Castanheiro nº31
9000-081 Funchal | Madeira
GPS: 32º 39' 05.6'' N, 16º 54' 41.5‘’ W

O Castanheiro Boutique Hotel é resultado de um
cuidadoso restauro arquitetónico combinando um design
inovador com altos padrões de serviço, onde a
gastronomia e a atenção ao cliente são ponto de honra a
cada momento da estadia.

Este conceito inovador compreende a junção eEste conceito inovador compreende a junção e
restauração de cinco prédios, alguns deles classificados,
levando o visitante numa viagem através de três séculos
de história e de arquitetura urbana. A experiência
começa num singular edifício do século XVIII, outrora
uma padaria comunitária, estendendo-se até uma
mansão senhorial do século XIX e a mais três prédios do
início do século XX, num intricado e curioso percurso
onde dominam quintais, pátios e terraços.



QUARTOS
Decorados de acordo com a arquitetura dos
diferentes prédios, o Castanheiro Boutique
Hotel tem um total de 81 quartos e suites, na
maioria com balcão e vistas para os pátios
interiores e cidade.

GASTRONOMIA
Com um pátio encantador e uma decoração
singular, o Restaurante Tipografia tem uma
capacidade para 100 lugares. Aqui os
hóspedes do hotel e clientes locais podem
apreciar o melhor da cozinha mediterrânica
desde o pequeno-almoço, almoço e jantar.

ACTIVIDADES IN
O Til Spa é único na Madeira com
tratamentos biológicos Voya, envolvimentos
com algas orgânicas e tratamentos de
beleza com todo o poder da natureza na sua
forma mais pura em completa harmonia
com a natureza.
Piscina coberta com circuito de
hidroterapia, 2 cabines de massagens e
tratamentos (1 individuais e 1 duplos),
sauna, banho turco e sala de relaxamento.

ACTIVIDADES OUT
Localizado no centro histórico da Funchal,desde o pequeno-almoço, almoço e jantar.

Bar-Café Iris situado na zona central do
hotel com acesso a um pátio ajardinado e a
uma esplanada acolhedora, é um espaço de
convívio tanto para apreciar uma vasta
seleção de cafés, chás e pastelaria como
para experimentar cocktails e outras
bebidas exóticas.
Lounge-Bar com uma atmosfera
descontraída, espaço com vistas fantásticas
sobre a baía do Funchal, a escolha certa
para degustar uma refeição ligeira junto da
piscina, ou simplesmente tomar uma bebida
num final de tarde.

Localizado no centro histórico da Funchal,
junto aos Paços do Concelho entre o centro
histórico de São Pedro e da Sé. O cliente do
Castanheiro Boutique Hotel poderá passear
pela cidade ficando a conhecer a sua
história, desde os seus primórdios da época
do açúcar à atualidade. Numa zona
tranquila, as ruas do junto ao hotel
proporcionam agradáveis passeios em zonas
de lazer como, museus, igrejas, cafés e
esplanadas onde se pode e apreciar a vida
da cidade. Saindo do hotel a melhor forma
de visitar o centro histórico da cidade do
Funchal é fazê-lo a pé.


