
THE VINE HOTEL
Rua dos Aranhas nº27 A
9000-044 Funchal | Madeira
GPS: 32º 38' 52.0'' N, 16º 54' 48.6‘’ W

O Hotel The Vine situa-se no centro do Funchal, com
uma distância acessível aos melhores monumentos,
museus, lojas e restaurantes. A localização perto de um
moderno complexo de lojas, apartamentos e escritórios
proporciona ao Hotel vistas fabulosas da baía, dos iates,
navios e cruzeiros no porto. A Madeira, conhecida como
a “Pérola do Atlântico”, desfruta de um clima ameno,a “Pérola do Atlântico”, desfruta de um clima ameno,
pintada com paisagens de tirar o fôlego.
Venha ao Hotel The Vine e desfrute de uma experiência
inesquecível, inspirada na tradição da vinicultura da
Madeira. O tema das videiras está representado num
design arrojado e moderno, os quatro pisos de andares
reflectem o estado da vinha numa determinada estação
do ano, com um esquema de cores diferente em cada
andar.
O Hotel The Vine na Madeira é um fantástico hotel de 5
estrelas premiado como “World´s Leading Design Hotel”.



QUARTOS
O Hotel dispõe de 57 quartos de hóspedes,
alguns adaptados para pessoas com
mobilidade reduzida, 17 suítes júnior, 5
suítes e oferece aos seus hóspedes várias
comodidades nos quartos, como TV LCD, ar-
condicionado e minibar e wi-fi gratuito
disponível.
O hotel conta com concierge, terraço e
serviço de quarto e serviço de babysitting
para tornar a sua estadia ainda mais
agradável.

GASTRONOMIA

ACTIVIDADES IN
O The Vine Spa é outro ponto forte do Hotel
The Vine. A “Vinetherapy” utiliza os mesmos
ingredientes com que se produz o vinho e é
uma experiência que não poderá perder.
Existe também disponivel centro de Fitness e
banho turco.
Pode desfrutar a vista incrível do “360º Sky
Bar” (Bar Panorâmico) enquanto aprecia um
cocktail ou uma refeição ligeira.

ACTIVIDADES OUT
O Campo de Golfe Palheiro situa-se a 15 kmGASTRONOMIA

O Terra Lounge, onde são servidos o
pequeno-almoço, almoço e jantar também
serve menu para crianças. Ao pequeno-
almoço são servidos vários serviços frescos e
caseiros.
O Restaurante UVA, a cargo do Chef Thomas
Faudry, oferece uma vista espetacular sobre
o Funchal. A especialidade deste restaurante
é uma fusão entre a cozinha madeirense
(com produtos regionais frescos) com a
cozinha francesa.

O Campo de Golfe Palheiro situa-se a 15 km
e o Campo de Golfe Santo da Serra a 25 km
do The Vine Hotel.
Visite o Jardim Municipal, próximo ao hotel,
assim como o Parque de Santa Catarina.
Apanhe o teleférico até ao Monte, onde
poderá visitar o Jardim Tropical Monte
Palace. O Jardim Botânico, nos arredores,
oferece-lhe uma vista panorâmica sobre a
cidade e sobre o porto do Funchal. Visite
também os Jardins do Palheiro Ferreiro.


