IN & OUT

IN

IDEAL PARA FOTOGRAFAR

O Pestana Churchill Bay está localizado no
centro de Câmara de Lobos, uma pitoresca
vila piscatória madeirense conhecida como
um dos locais preferidos para as pinturas do
Winston
Churchill.
Perfeitamente
enquadrado na paisagem da vila representa
um cenário perfeitos com casarios brancos,
montanhas repletas de bananeiras que
contrastam a sua cor verde com o profundo
azul do oceano Atlântico. É o local perfeito
para as suas férias na Pousada de Portugal
na Madeira.
Os edifícios que compõem a Pousada de
Portugal estão localizados na primeira linha
junto ao
mar, disponibilizando
57
confortáveis
quartos,
uma
piscina
panorâmica no terraço e também o ginásio,
sauna e sala de tratamentos para uma
estadia relaxante.
Peixe fresco, a tradicional espetada em pau
de louro, bolo do caco com manteiga de
alho
e
outras
especialidades
são
apresentadas no restaurante denominado
Pier One. Junto à área da receção, o bar
Dock dispõe uma esplanada exterior a dois
passos de água onde a poncha e as bebidas
tradicionais são servidas na companhia da
estátua de bronze em tamanho real do Sir.
Churchill, perfeita para fotografias.

QUARTOS
Confortáveis, em cima da água e
perfeitamente equipados, os quartos
apresentam decoração contemporânea
e vista para a cidade ou para a baía.

INSTALAÇÕES
Envolvente Histórica
Restaurante
Bar
Esplanada
Wifi
Parque Pago
Permitido Cães
Pisicina
Sala de Massagens
Gym
Sauna
Receção 24 horas
57 Quartos
Ar Condicionado
Cartões de Crédito

Rua Nossa Senhora da Conceição
9300-113 Câmara de Lobos
Tel.: 808 252 252
e-mail: guest@pestana.com
www.pousadas.pt

GPS
N 32 38.887
W 16 58.52

RESTAURANTE
DA POUSADA

É no nível superior do Pestana Churchill Bay que se desenvolve
o lado social das suas férias.
Relaxe na piscina panorâmica e prove as especialidades locais
no restaurante ou na esplanada com vista para a baía.

Nº lugares do restaurante: 50
Os pratos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

IN

BAR

Câmara de Lobos é o município com maior produção vinícola
da ilha, ideal para provar o afamado vinho da Madeira. É
também considerado o local onde se faz a melhor poncha, a
bebida espirituosa à base de aguardente e sumo de limão, bem
como a niquita, uma variedade regional com gelado de ananás
e cerveja.

IN

OUT
C

âmara de Lobos é o município com
a população mais jovem da
Madeira. Os inúmeros bares e
bebidas tradicionais, como poncha e
niquita, ajudam a torná-lo vivo até a sua
reputação como um local de vida
noturna. A proximidade de atracções
turísticas de inegável beleza, como o
Curral das Freiras, o Jardim da Serra e as
vistas espectaculares do Cabo Girão,
proporcionam horas de entretenimento.
Pergunte na recepção para sugestões e
para reservar os melhores passeios. Para
terminar um dia perfeito, dê um
mergulho na piscina panorâmica com
vista para a baía ou faça uso da relaxante
sauna do Pestana Churchill Bay.

OUT
O

arquipélago
da
Madeira
é composto pela Ilha da Madeira,

a Ilha de Porto Santo, conhecida
pelos seus areais dourados, e por mais
duas ilhas desabitadas denominadas
Desertas e Selvagens.
O esplendor da natureza
do
arquipélago e a sua particular
topografia, aliadas à oferta turística e
cultural, permitem classificar esta ilha
como um oásis português no
Atlântico onde a rotina se desvanece.
Para uma experiência de turismo de
aventura ou um par de dias de
descanso e contemplação, uma visita
à Ilha da Madeira funcionará sempre
como uma excelente terapia.

FUNCHAL
A cidade do Funchal é considerada uma
cidade cosmopolita e luxuosa mas acessível
a todas as idades e gostos.
Num passeio pela Zona Velha ficará
a conhecer todo o ambiente pitoresco e a
beleza do centro histórico da baixa citadina.
É nesta zona que a animação acontece,
onde se encontram as ruas estreitas, as
tradicionais praças, esplanadas e alguns dos
melhores restaurantes. Outro ponto de
paragem obrigatória, é o Mercado dos
Lavradores. Foi criado originalmente para
a venda exclusiva de flores, mas, hoje em
dia, é o local ideal para encontrar os
produtos regionais mais autênticos e
apetecidos.
Se pretende conhecer a Ilha do Porto Santo,
faça a travessia no barco “Lobo Marinho”
ou, se preferir ficar em terra, deixe-se
simplesmente
render
ao
ambiente
descontraído cheio de glamour que se vive
na Marina. Também repleto de charme,
e em alternativa à zona boémia do Funchal,
o Casino da Madeira, um dos edifícios
emblemáticos da ilha criado pelo célebre
arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer, é uma
óptima opção para um programa nocturno.

EXPERIMENTE

A Madeira é um paraíso de uma
paisagem natural incomparável, com
uma fauna e flora muito próprias e
clima temperado durante todo o ano.
É, assim,o local perfeito para quem
procura descansar, encontrar-se com
a natureza ou viver experiências
repletas de pura diversão.

OUT

EXPERIMENTE

VISITA ÀS ADEGAS
PARA PROVA DE VINHO DA MADEIRA

CARROS DE CESTO DO MONTE
Carreiras do Monte - Funchal
Tel.: +351 291 783 919

CLUBE DE GOLFE SANTO DA SERRA
Santo António da Serra - Machico
Tel.: +351 291 550 100

EXCURSÕES GUIADAS À VOLTA DA ILHA
Madeira Seekers
Estrada Visconde Cacongo - Funchal
Tel.: +351 918 375 661

PALHEIRO GOLFE
Rua do Balancal, 29 - Funchal
Tel.: +351 291 790 120

ROTA DOS CETÁCEOS
Marina Shopping
Centro Comercial Infante,
Avenida Arriaga, 75 loja 247 - Funchal
Tel.: +351 291 280 600

MADEIRA MAGIC - HEALTH CLUB
Rua Ponta da Cruz, 15 - Funchal
Tel.: +351 291 700 700
CASINO DA MADEIRA
Avenida do Infante - Funchal
Tel.: +351 291 140 424

PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA
Estrada Regional 101
Fonte da Pedra, Santana
Tel.: +351 291 570 410

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS
Avenida Manuel de Arriaga – Funchal
Tel.: +351 291 215 130
MERCADO DOS LAVRADORES
Largo dos Lavradores - Funchal
Tel.: +351 291 214 080
CAMACHA

EXPERIMENTE AINDA
ASA-DELTA E PARAPENTE
HIPISMO
DESPORTOS RADICAIS
(Canoagem, Rappel, Slide, Escalada, Tracking)

CURRAL DAS FREIRAS

AUTOCARROS TURÍSTICOS
DISPONÍVEIS (“CITYSIGHTSEEING”)

CÂMARA DE LOBOS

PASSEIOS A PÉ PELAS LEVADAS

PORTO MONIZ (PISCINA NATURAL)

JEEP SAFARI

ZONA VELHA

JET SKI, SKI AQUÁTICO, SURF

TELEFÉRICO DO FUNCHAL
Caminho das Babosas, 8
Tel.: +351 291 780 280

OUT

EXPLORE A PÉROLA DO
ATLÂNTICO
O que é imperativo experimentar são as
Levadas - trilhos interiores que cruzam a ilha.
Uns mais difíceis para os aventureiros,
outros, acessíveis a qualquer pessoa. São a
melhor maneira de atravessar a Laurissilva
(Património Mundial da UNESCO) onde a
comunhão com a Natureza é perfeita.
Devido ao clima, é possível praticar
modalidades náuticas, terrestres ou aéreas
em qualquer altura do ano. Poderá optar
também por fazer excursões pela ilha:
a nordeste conheça Santana e as pitorescas
casinhas; a noroeste, mergulhe nas piscinas
naturais do Porto Moniz. Caso pretenda
desfrutar das peculiares praias de calhau
rolado, a oeste do Funchal fica a sedutora
praia de Fajã dos Padres, onde a
transparência das águas convida à prática de
mergulho.
Na Madeira vive-se um espírito de folia e
celebração todo o ano. As festividades mais
concorridas são a exibição dos Fogos de
Artifício na noite do Reveillon, o Carnaval, a
Festa da Flor na Primavera e o Festival do
Atlântico no Verão.

PEQUENOS OÁSIS
A profundidade dos vales, a vista sobre o
Atlântico, o verde e o clima extraordinário,
garantem uma sensação de paz e de
liberdade que retemperam o corpo e o
espírito.
Saindo do Funchal, lance-se à descoberta das
outras riquezas da ilha. Conheça uma das
falésias mais altas do mundo, no Cabo Girão.
Visite o Curral das Freiras, no interior da ilha,
e aprecie a paisagem que recorda a cratera
de um vulcão. Aproveite que está perto e
suba ao Pico do Arieiro, onde consegue
avistar Porto Santo. Se atravessar o meio da
ilha em direcção a S. Vicente, deparar-se-á
com um dos mais belos vales onde ficam
grutas de lava e o Centro de Vulcanismo. No
sentido oposto, a sudoeste da ilha fica a
Calheta, conhecida pelo Centro das Artes e
Casa das Mudas.
Outros verdadeiros oásis são as Quintas
Madeirenses, um conceito com uma riqueza
particular, seja a própria arquitectura das
casas, o requinte do mobiliário e decoração,
os seus sublimes jardins, ou a sua própria
história.

DESCUBRA

A Ilha da Madeira é conhecida
pelo clima subtropical, pelas
flores exóticas e pelo colorido
do folclore. É, desde sempre,
o destino predilecto de reis,
navegadores, celebridades,
e, cada vez mais, de turistas
europeus.

OUT

DESCUBRA
SÉ CATEDRAL
Rua do Alijube, 13 - Funchal
Tel.: +351 291 230 091

MUSEU DO BRINQUEDO
Rua da Levada dos Barreiros, 48 - Funchal
Tel.: +351 919 922 722

CONVENTO DE SANTA CLARA
Calçada de Santa Clara, 15 - Funchal
Tel.: +351 291 742 602

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Rua do Portão de Santiago - Funchal
Tel.: +351 291 213 348

IGREJA DO COLÉGIO
Rua dos Ferreiros, 105 - Funchal
Tel.: +351 291 233 534

MUSEU DE ARTE SACRA
Rua do Bispo, 21 – Funchal
Tel.: +351 291 228 900

FORTALEZA DE SÃO TIAGO
Rua do Portão de São Tiago - Funchal
Tel.: +351 291 213 348

MUSEU DA QUINTA DAS CRUZES
Calçada do Pico, 1 – Funchal
Tel.: +351 291 740 670

CABO GIRÃO

MUSEU FREDERICO DE FREITAS
Calçada de Santa Clara, 7 - Funchal
Tel.: +351 291 205 570

FAJÃ DOS PADRES
RIBEIRO FRIO (VIVEIRO DE TRUTAS)

MUSEU DA MADEIRA WINE COMPANY
Avenida Arriaga, 28 – Funchal
Telf: 291 740 100

PICO DO ARIEIRO
GRUTAS E CENTRO DE VULCANISMO
DE SÃO VICENTE
Pé do Passo - Boa Ventura
Tel.: +351 291 842 404

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO IBTAM
(INSTITUTO DO BORDADO, TAPEÇARIAS
E ARTESANATO DA MADEIRA)
Rua Visconde de Anadia, 44
Tel.: +351 291 223 141

PARQUE SANTA CATARINA
Av. do Infante - Funchal

CENTRO DAS ARTES CASA DAS MUDAS
Vale dos Amores,
Estrela à Baixo – Calheta
Tel.: +351 291 820 900

JARDIM BOTÂNICO
Caminho do Meio, Bom Sucesso - Funchal
Tel.: +351 291 211 200

MUSEU MADEIRA STORY CENTER
Rua Dom Carlos I, 27 - Funchal
Tel.: +351 291 000 770

JARDIM ORQUÍDEA
Rua Pita da Silva, 37 - Bom Sucesso
Tel.: +351 291 238 444

MUSEU ETNOGRÁFICO
Rua de São Francisco, 24 - Ribeira Brava
Tel.: +351 291 952 598

JARDIM MUNICIPAL DO MONTE
Largo da Fonte Monte - Funchal
Tel.: +351 291 231 501

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
Rua da Mouraria, 31 - Funchal
Tel.: +351 291 229 761

JARDIM TROPICAL DO MONTE PALACE
Caminho Monte, 174 - Funchal
Tel.: +351 291 742 650

INSTITUTO DO VINHO DA MADEIRA
Rua 5 de Outubro, 78 - Funchal
Tel.:+351 291 204 600
F
ÁBRICA DE BORDADOS OLIVEIRA
Rua das Murças, 22 - Funchal
Tel.: +351 291 229 340

QUINTA DO PALHEIRO FERREIRO
Caminho do Palheiro – Funchal
Tel.: +351 291 794 985
MUSEU CASA DA LUZ
Rua Casa da Luz, 2 - Funchal
Tel.: +351 291 211 480

OUT

HISTÓRIA E CULTURA
Deixe-se encantar pelas histórias desta ilha,
revisitando os edifícios do século XVII, as
igrejas e o admirável interior da Sé Catedral.
Entre
os
museus
mais
importantes
destacam-se: Madeira Story Center (um
museu interactivo que apresenta uma
completa panorâmica de 14 milhões de anos
de História) , o Museu de Arte
Contemporânea, e, para terminar em cheio,
visite o Museu da Madeira Wine Company onde encontrará tudo relacionado com o
fabrico do vinho, numa visita que culmina
com a prova deste maravilhoso néctar.

Chamaram-lhe de Madeira, devido à
abundância desta matéria prima. O exotismo
da sua vegetação deu origem à criação de
inúmeros Parques e Jardins, cuidadosamente
mantidos, que levaram a chegar ao título de
“Cidade Florida Europeia de 2000”. Conheça
a beleza de espaços como o Jardim Botânico
ou Jardim Tropical Monte Palace. Suba até à
zona do Monte para conhecer o seu jardim e
viva a emoção de descer até ao centro num
Carro-de-Cesto. Na zona ocidental, encontra
o Parque de Santa Catarina de onde é
possível avistar o colorido anfiteatro para o
oceano que é a cidade do Funchal.

SABOREIE

Dizem que aquilo que a natureza
dá define a gastronomia da região.
E a Madeira não é excepção. A existência
da Laurissilva reflecte-se nas suas típicas
espetadas em pau de louro, presentes
numa ementa bastante ecléctica que só
fica completa quando acompanhada por
um vinho único, de produção local,
seguido de um dos inúmeros doces
e frutas exóticas que aqui têm origem.
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SABOREIE

RESTAURANTE SANTO ANTÓNIO
Estrada João Gonçalves Zarco
Estreito Câmara de Lobos
Tel.: + 351 291 910 360
RESTAURANTE AS VIDES
Rua da Achada 17
Estreito de Câmara de Lobos
Tel.: +351 291 945 322
RESTAURANTE O BARQUEIRO
Rua Ponta da Cruz Centro
Comercial Centromar, Loja 21 - Funchal
Tel.: +351 291 761 229
RESTAURANTE JANGO
Rua de Santa Maria 166 - Funchal
Tel.: +351 291 221 280
RESTAURANTE PIZZARIA LUIGI
Estrada Monumental 180 - Funchal
Tel.: +351 291 706Mel

PRATOS TÍPICOS

Lapas

Carne Vinha d’Alhos

Chicharros

Espetada Madeirense

DOCES

Milho Frito

Queijadas

Filete de Peixe Espada Preto com Banana

Bolo de Mel

Cavala com Molho Vilão
Bolo do Caco
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SABOREIE
Experimentar a gastronomia da Madeira é ter
o privilégio de provar especialidades de uma
ilha com uma grande variedade e qualidade de
produtos. Devido à forte vocação turística e à
excelente oferta de Hotéis de 4 e 5 estrelas,
acabou por se criar um compromisso
gastronómico muito interessante entre aquilo
que é luxuoso e requintado e aquilo que é
rural e autêntico.
O marisco, o peixe e o bacalhau estão
presentes na ementa madeirense. É muito
habitual uma entrada de lapas grelhadas com
alho e sumo de limão, a abrir o apetite para o
generoso Bife de Atum - o prato principal. Os
filetes de peixe espada servidos com banana,
ou então o gaiado, o espadarte fumado, o
polvo e os caramujos são outras opções
irresistíveis que preenchem a mesa tanto nos
restaurantes de fusão e alta cozinha, como nas
tascas típicas de aldeia.

Um elemento obrigatório em qualquer
refeição é o Bolo do Caco, uma herança com
influência das Canárias. É um pão de trigo
achatado cozido numa pedra bem quente e
posteriormente servido com manteiga de alho.
Para os apreciadores de sopa, a Sopa de
Tomate e Cebola servida com ovo escalfado e
a Sopa de Trigo, são ideais para reconfortar os
caminhantes na sua pausa. No que diz respeito
à carne, a Carne em Vinha d’Alhos frita e o
Picado são os mais comuns em situação de
convívio. Porém, o ex-libris é a tradicional
Espetada de Vaca em Pau de Louro.
Os acompanhamentos são o que mais difere
da gastronomia tradicional portuguesa. Ao
invés do comum arroz, massa e batata, os
madeirenses confeccionam cubos de milho
frito, rosquilhas de batata doce, e os legumes
da ilha substituem a salada.
As frutas tropicais e o Mel de Cana são a base
das sobremesas e das bebidas mais típicas,
entre elas, o pudim de maracujá, o bolo de mel
e as bebidas Poncha, Nikita e Pé-de-Cabra.

Pousada Amares - Mosteiro de Amares
Pousada Crato - Mosteiro do Crato
Pousada Faro - Palácio de Estoi
Pousada Guimarães - Mosteiro de Guimarães
Pousada Lisboa Praça do Comércio

Pousada Alcácer do Sal - Castelo de Alcácer
Pousada Alvito - Castelo de Alvito
Pousada Angra do Heroísmo
Pousada Arraiolos - Convento de Arraiolos
Pousada Beja - Convento de Beja
Pousada Belmonte - Convento de Belmonte
Pousada Évora - Convento de Évora
Pousada Estremoz - Castelo de Estremoz
Pousada Horta - Castelo da Horta
Pousada Óbidos - Castelo de Óbidos
Pousada Palmela - Castelo de Palmela
Pousada Queluz - Palácio de Queluz
Pousada Serra da Estrela
Pousada Tavira - Convento de Tavira
Pousada Viana do Castelo
Pousada Vila Viçosa - Convento de Vila Viçosa
Pousada Viseu
Pousada Porto
Pestana Churchill Bay - Madeira

Informações & Reservas:
+351 218 442 001
www.pousadas.pt

Pousada Gerês - Caniçada
Pousada Marvão
Pousada Vila Óbidos
Pousada Sagres
Pousada Valença
Pousada Ourém
Pousada Ria
Pousada Alijó
Pousada Bragança
Pousada Vila Real de Santo António
Abertura em 2021

