QUINTA DA CASA BRANCA
Rua da Casa Branca 7
9000-088 Funchal | Madeira
GPS: 32º 38' 31.1'' N, 16º 55' 37.8‘’ W

A história da propriedade começa em meados do século
XIX, quando os antepassados ingleses dos actuais
propriétários, a família Leacock, plantaram vinha e
bananeiras numa área de 6 hectares. Descendentes de
John Leacock, percursor do comércio do vinho Madeira
com a Inglaterra em meados do século XVIII, a família
torna-se num dos maiores produtores de vinho Madeira
até 1925.
É ainda hoje uma marca produtora de vinho Madeira. A
Quinta da Casa Branca é um grande jardim, neste
passado agrícola.
Devido à sua localização excepcional, a família Leacock,
foi convencida por um amigo arquitecto para
desenvolver um hotel de design único na ilha.
Totalmente integrado na vegetação, o primeiro edifício
foi inaugurado em 1998. Desde 2003 que a Quinta da
Casa Branca é membro de "Small Luxury Hotels of the
World".

QUARTOS

Os 29 Quartos jardim voltados a sul, abremse para os jardins, situados no piso térreo,
têm terraços delimitados por telas de
vegetação. Todos os Quartos jardim estão
equipados com espreguiçadeiras no terraço,
TV cabo, telefone, mini-bar, cofre gratuito, ar
condicionado, WI-FI gratuito, secador de
cabelo, roupões, chinelos de quarto,
facilidades de café e chá e serviço de turndown.
As 5 Suites da Casa Mãe e a Villa
apresentam: arquitectura única, decoração
individual, quarto de dormir espaçoso, sala
de estar separada, chão de madeira.
Os clientes que reservem as Suites na Casa
Mãe ou a Villa têm acesso a todos os
serviços e instalações do Hotel Quinta da
Casa
Branca,
incluindo:
Recepção,
restaurante Pavilhão de Jardim com serviço
de pequenos-almoços e almoços, Bar Casa
da Quinta, Piscina, Health Club & Spa e
estacionamento.

GASTRONOMIA

Apresentando uma sala de jantar magnífica
num ambiente clássico no interior e um
terraço exterior para jantares al fresco,
o restaurante "The Dining Room" oferece um
serviço cuidado a la carte com uma cozinha
gastronómica inventiva e contemporânea.

ACTIVIDADES IN

A Quinta dispõe de Health Club e Spa.
O health club está equipado com várias
máquinas de manutenção e "fitness
training", uma sala de relaxamento e
descontracção.
O Phytocéane Spa da Quinta da Casa Branca
teve como inspiração, a tranquilidade dos
jardins circundantes da Quinta que parecem
invadir o Spa, intensificando a atmosfera,
por si só já harmoniosa e serena.
Todos os clientes têm acesso gratuito ao
health club e spa, excepto nos tratamentos
do Phytocéane Spa.

