
QUINTA DO LORDE RESORT
Quinta do Lorde, Sitio da Piedade
9200-044 Caniçal | Madeira
GPS: 32º 44' 35.5'' N, 16º 42' 35.6‘’ W

Entre a natureza e o espírito humano, a Quinta do Lorde
Resort, Hotel & Marina emerge das cristalinas águas
oceânicas da pérola do Atlântico, a Ilha da Madeira. Está
situado na Ponta de são Lourenço, a apenas 20 minutos
da capital, Funchal, e 10 minutos do Aeroporto
Internacional da Madeira.Internacional da Madeira.
A Ponta de São Lourenço é uma zona única na Ilha, com
uma orografia e vegetação singular. É considerada um
dos ex-líbris da região, onde o azul do mar se funde com
a natureza terrestre.
Todos os detalhes foram cuidadosamente pensados para
permitir que os hóspedes desfrutem da beleza natural
combinando conforto, qualidade e sustentabilidade.



QUARTOS
O Resort é composto por um Hotel de 5
estrelas com 111 quartos, 29 apartamentos e
3 vilas.
À magia da propriedade alia-se o requinte e
a elegância de um serviço de luxo.

GASTRONOMIA
Existem 2 restaurantes e um snack-bar no
local. O Restaurante Flôr de Sal combina
produtos locais com cozinha internacional e
o sazonal Lord's Club propõe uma vista
privilegiada para o Oceano Atlântico. Para
uma bebida, os hóspedes podem escolher

ACTIVIDADES OUT
As ilhas do arquipélago da Madeira com a
sua Primavera eterna, são o destino perfeito
para a pratica de golf durante todo o ano.
Duas ilhas diferentes, três magníficos
campos de golf e uma vasta oferta de
actividades de lazer e bem estar para todos
os golfistas.
Experiencie a natureza na sua forma mais
pura e mágica, observando golfinhos e
baleias nas Ilhas do Arquipélago da Madeira
.uma bebida, os hóspedes podem escolher

entre o bar de cocktail, de praia e de piscina.

ACTIVIDADES IN
O resort dispõe de zonas de comércio,
restauração (6 restaurantes e bares), 2
piscinas exteriores assim como uma piscina
natural, acesso directo ao mar, marina
privada e um rico leque de ofertas para
actividades e lazer como sejam actividades
náuticas. Existe ainda uma capela, sala de
tratamentos Wellness, ginásio, duas salas de
reuniões.

.
As caminhadas levam-vos por tranquilas
levadas ou até ao topo de picos com
grandes miradouros.
Durante um passeio de Barco pode desfrutar
de paisagens do arquipélago da Madeira e
da deslumbrante vida marinha.
Também é possível observar as espécies de
aves endémicas e espécies de aves marinhas
durante viagens entre as ilhas mais
próximas.


