
MADEIRA
365 dias por ano!
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Madeira, o destino mais tropical de Portugal,

oferece experiências autênticas e transforma-

doras. O clima tropical, a floresta Laurissilva,

os aromas, cores, flores, frutos tropicais e as

praias de tantos géneros e feitios fazem parte

da atmosferadeste paraíso no atlântico.

O clima mediterrânico, quente e temperado

durante todo o ano, permite-nos viver ex-

periências autênticas e transformadoras. A ilha

da Madeira floresceu para o turismo, tornan-

do-se rapidamente uma referência obrigatória

no turismo europeu. Aqui há espaço para tudo

e para todos: atividades náuticas, natureza,

surf e golf, caminhadas, história, cultura e boa

gastronomia.

Um destino onde podemos viver a alegria de

estar desconectados de tudo por um tem-

po. Venha conhecer a Madeira com o que

o Pestana Hotel Group tem de melhor – a arte

de bem receber.

PORQUÊ 

MADEIRA



ATIVIDADES
Na Madeira, existe espaço para todo o tipo de atividades. Desde camin-

hadas nas levadas ao ficar deitado à beira da piscina ou até mesmo

a fazer castelos de areia em família, na praia do Porto Santo. No mar,

em terra ou no ar, conheça as atividades disponíveis e viva o clima mais

tropical de Portugal. As maravilhas do azul do mar...



As ondas perfeitas, com ondulação

média de 2 metros durante quase todo

o ano, fazem da madeira um destino

apaixonante para os verdades aficio-

nados desta modalidade. Os mais vari-

ados spots de surf chegaram a apontar

o destino como o “Hawai do Atlântico”.

www.madeiraallyear.com/mar/ativi-

dades/surf

STAND-UP  

PADDLE

O desporto perfeito para fazer soz-

inho ou em família e apreciar de

corpo e alma o azul do atlântico.

www.madeiraallyear.com/mar/ativi-

dades/stand-up-paddle

SURF
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http://www.madeiraallyear.com/mar/ativi-
http://www.madeiraallyear.com/mar/ativi-


Nos mais de 3000 metros de profun-

didade do fundo mar na costa da ilha,

pode descobrir várias surpresas da

mãe natureza. Num passeio relaxante

de barco no atlântico, pode observar

várias espécies marinhas e mergulhar

nas nossas águas que durante todo

o ano, têm temperaturas amenas.

www.madeiraallyear.com/mar/ativi-

dades/observacao-de-cetaceos

OBSERVAÇÃO

DE CETÁCEOS
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http://www.madeiraallyear.com/mar/ativi-


Aqui as condições são mais que per-

feitas: o mar calmo, ondulação

reduzida e vento regular são os

pilares para a prática deste desporto.

www.madeiraallyear.com/mar/ativi-

dades/windsurf

CANOAGEM

A emocionante atividade que lhe per-

mite viver a tranquilidade das nossas

águas amenas, enquanto disfruta da

bela paisagem. www.madeiraallyear.

com/mar/atividades/canoagem

WINDSURF
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http://www.madeiraallyear.com/mar/ativi-
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Mais uma das maravilhas do destino, onde pode desco-

brir o mundo subaquático. Venha explorar os recifes

e contactar com meros gigant es.

MERGULHO

&SNORKELLING

www.madeiraallyear.com/mar/atividades/mergulho-e-snorkelling

http://www.madeiraallyear.com/mar/atividades/mergulho-e-snorkelling


Onde o mar e a serra se cruzam, pode 

encontrarvárias praias ao longo de toda 

a ilha e mergulhar em família nas nos-

sas águas frescas e cristalinas. Na ilha 

do Porto Santo, pode  ainda usufruir 

de umas férias em casal ou em família 

à beira mar nos 9km de areia dourada. 

www.madeiraallyear.com/mar/praias 

Nas piscinas naturais, compostas por 

rochas de origem vulcânica, pode des-

frutar de uma vista sobre o Atlântico 

e a costa madeirense.

PRAIAS

http://www.madeiraallyear.com/mar/praias


Praia do Porto Santo



Piscinas naturais



NATUREZ
A  PURA



11

As montanhas e florestas fazem par-

te do cenário a descobrir de jeep.

Uma atividade que garante emoções

fortesepaisagens de cortararespiração.

w w w.madeiraallyear.com/natureza/

atividades/jeep-tours

JEEPTOURS

LEVADAS&  

TREKKING

Se procura experiência únicas e trans-

formadoras ao ar livre, vai ficar rendido

aos inúmeros trilhos junto das “leva-

das”. www.madeiraallyear.com/nature-

za/atividades/levadas-etrelling

http://www.madeiraallyear.com/natureza/
http://www.madeiraallyear.com/nature-
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É um aficionado da modalidade de trail running?

Na Madeira, vai viver uma experiência incrível,

onde a natureza é anfitriã e o cenário é idílico.

Fique a conhecer asvárias provas.

TRAILRUNNING

www.madeiraallyear.com/natureza/atividades/trail -running

http://www.madeiraallyear.com/natureza/atividades/trail-running
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As montanhas e florestas fazem par-

te do cenário a descobrir de jeep. Uma

atividade que garante emoções fortes

e paisagens de cortar a respiração.

w w w.madeiraallyear.com/natureza/

atividades/jeep-tours

GOLF

É um aficionado da modalidade de

trail running? Na Madeira, vai viver

uma experiência incrível, onde a na-

tureza é anfitriã e o cenário é idíli-

co. Fique a conhecer as várias provas.

w w w.madeiraallyear.com/natureza/

atividades/trail-running

BIKETOURS

http://www.madeiraallyear.com/natureza/
http://www.madeiraallyear.com/natureza/
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A experiência que desafia a sua cor-

agem, pronto para escalar uma falé-

sia sobre o mar? Uma experiência

destas irá mexer com todos os seus

sentidos e só depende de si atingir

o t opo.

ESCALADA

www.madeiraallyear.com/natureza/atividades/escalada

http://www.madeiraallyear.com/natureza/atividades/escalada


A sua passagem pela ilha não pode

terminar, sem antes fazer uma visi-

ta ao Mercados dos Lavradores, onde

irá ser surpreendido por um conjunto

de cores e sabores exóticos. Ou sem

fazer um passeio nos típicos carros de

cesto, onde a adrenalina é garantida.

E claro, sem conhecer a parte mais an-

tiga da cidade, a zona velha do Funchal!

www.madeiraallyear.com/lifestyle/

pontos-de-interesse

ACHAVAQUE  

FICÁVAMOSPOR  

AQUI?

http://www.madeiraallyear.com/lifestyle/


Carros de cesto



Mercado do Lavrador



Visitar a Madeira é saborear as nossas

especialidades: vinho Madeira, bolo de

mel, poncha, milho frito, peixe espada

preto, lapas, o “bolo do caco”, espetada

em pau de louro... As nossas tradições

gastronómicas e a arte de bem receber

que caraterizam o “povo” madeirense

prometem uma experiência fantásti-

ca. www.madeiraallyear.com/lifestyle/

gastronomia

GASTRONOMIA

http://www.madeiraallyear.com/lifestyle/


Ainda tem dúvidas que somos  

o destino mais tropical de  

Portugal, 365 dias por ano?

VENHADESCOBRIRPORSI  

PRÓPRIOESTEPARAÍSO  

ATLÂNTICO.



OS
NOSSOS  
HOTÉIS



Pestana Casino Park é um hotel 5 estrelas no Funchal, Madeira, rodeado por 15.000 m² de

jardim privado. Junto ao porto de cruzeiros da baía do Funchal, a apenas 5 min. a pé do centro

da cidade e do centro da vida social e cultural. Hotel icónico projetado por Óscar Niemeyer

integrado em 15.000 m2 de jardim privado.

COMODIDADES

• Localização central aapenas 500m do centro histórico do Funchal

• Piscina infinita integrada com piscina para crianças com vista sobre o OceanoAtlântico 

e o porto do Funchal

• SPAcom piscina interior com jatos de águas e fitness center, num total de 1.115m2

• 4 restaurantes e bares com vista panorâmica sobre o mar e o porto do Funchal

• Casino da Madeira integrado no complexo do hotel

• Centro de Congressos com uma área total de 6.170m2 incluindo um auditório com 

capacidade máxima de 628 lugares

PESTANA

CASINO PARK
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OPestana Carlton Madeira é um hotel 5 estrelas, luxuoso ecarismático, na cidadedo Funchal, 

Madeira.

COMODIDADES

• Hotel frente mar com acesso privado e direto ao OceanoAtlântico

• Localização central aapenas 1Km do centro histórico do Funchal

• 2 piscinas exteriores, 2 piscinas interiores: 1piscina de 25m junto ao mar e 1piscina com 

Spae fitness center

• Quartos com vista sobre o mar e baia do Funchal

• 6 restaurantes e bares

• Dog friendly (até 5 Kg)

PESTANA

CARLTON
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O Pestana Casino Studios é um hotel 4 estrelas no Funchal, Madeira. Junto ao Casino da 

Madeira, a apenas 5 min. a pé do centro da cidade e do centro da vida social e cultural.

COMODIDADES

• Localização central aapenas 500m do centro histórico do Funchal

• Modalidade self catering disponível

• Todos os studios dispõem de kitchenet te

• Acesso a todas as facilidades do Pestana Casino Park

• Piscina exterior

PESTANA

CASINO STUDIOS
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O Pestana Grand é um dos melhores e mais prestigiados hotéis de 5 estrelas do Funchal, 

Madeira.Envolvido por magníficos jardinsencontra-se amaior piscinaexterior de águasalga-

da da ilha com vista para o mar.

COMODIDADE

• Localizado sobre a falésia de Ponta da Cruz com vista para o OceanoAtlântico e para o 

Cabo Girão

• Localizado na Promenade do Lido a 500m da praia Formosa

• Piscina exterior de água salgada com 690m2 (temperatura ambiente)

• 4 restaurantes: 3 à la carte (Italiano, Marroquino e Madeirense) + 1 Buffet temático

Por favor consulte os dias de abertura no programa semanal.

• Paragem de autocarro público, para o centro da cidade e outros destinos, disponível 

perto do hotel. Táxi para o centro do Funchal (custa 8€ - 12€)

• Estacionamento coberto gratuito

• SPAcom piscina interior e fitness center

PESTANA

GRAND
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O Pestana Promenade é um hotel de 4 estrelas, no Funchal, Madeira. Um dos mais recentes 

e o mais sofisticado, e contemporâneo, hotel do Funchal.

COMODIDADE

• Localizado na zona balnear do Lido e a apenas 1,5km da Praia Formosa

• Todos os quartos com vista mar e de grandes dimensões (área mínima de 40m2)

• Piscina exterior, interior e fitness center

• Arquitetura contemporânea

• Parque de estacionamento coberto

PESTANA

PROMENADE
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O Pestana Palms é um hotel 4 estrelas no Funchal, com vista para o oceano Atlântico

e acesso direto ao mar. Edificado junto da Orla Marítima, o Pestana Palms fica situado na zona 

Hoteleira do Funchal.

COMODIDADE

• Hotel frente mar com acesso privado e direto ao mar

• Localizado na zona balnear do Lido

• Todos os quartos com vista mar

• Piscina exterior, Spae Fitness center

• Clube de mergulho disponível nas instalações do Hotel

PESTANA

PALMS
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O Pestana Village é um hotel 4 estrela localizado no Funchal, Madeira, rodeado por jardins

com 5000m2 e com uma arquitetura típica da ilha. É o local ideal para as suas férias quer

sejam em lazer ou lua-de-mel.

COMODIDADE

• Localização central aapenas 1,5km do centro histórico do Funchal

• Integrado numa área privada de 5.000m2 de jardins tropicais

• Acesso direto e partilha das facilidades com o Pestana Miramar

• 2 piscinas exteriores, 1piscina interior aquecida e fitness center

• 4 Restaurantes e 3 bares | Pet friendly (até 5 Kg)

PESTANA

VILLAGE
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O Pestana Miramar é um hotel 4 estrelas no Funchal, Madeira, localizado a poucos passos da

praia e do centro da cidade, rodeado por jardins tropicais com 5000 m2. Situa-se numa antiga

quinta do Funchal com um vista incrível sobre a cidade, o porto e baía.

COMODIDADES

• Localização central aapenas 1,5km do centro histórico do Funchal

• Hotel instalado numa antiga Quinta tradicional Madeirense que integra uma área privada 

de 5.000m2 de exuberantes jardins

• Acessodireto e partilha das facilidades com o Pestana Village

• 2 piscinas exteriores, 1piscina interior aquecida e fitness center

• 4 Restaurantes e 3 bares

• Pet friendly (até 5 Kg)

PESTANA

MIRAMAR
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O Pestana Quinta do Arco é uma Unidade de Turismo Rural 4 estrelas, situada na costa norte

da ilha da Madeira no Sítio da Lagoa – Arco de São Jorge. Com vista para a Floresta Laurissilva

e para o Oceano Atlântico. Um local ideal para caminhadas e para exploração das belas alde-

ias.

COMODIDADES

• Hotel de charme instalado numa quinta tradicional Madeirense localizado na costa norte 

da ilha da Madeira – Arco de SãoJorge

• Vista para a Floresta Laurissilva e para o OceanoAtlântico

• 2 Piscinas exteriores

• Estacionamento privado gratuito

• Integrado numa área de jardins subtropicais, incluindo um roseiral de 8.000 m2 com mais 

de 1550 espécies de rosas

PESTANA

QUINTADOARCO
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O Pestana Ocean Bay All Inclusive é um hotel 4 estrelas com pequeno-almoço, almoço, jan-

tar, snacks e bebidas nacionais incluídas na estadia. Situado no funchal, Madeira, na Praia for-

mosa e com vista panorâmica da encosta de Câmara de Lobos.

COMODIDADES

• Hotel All Inclusive

• Hotel frente mar com acesso direto à Praia Formosa

• Todos os quartos com vista mar frontal e de grandes dimensões (área mínima de 31m2)

• 6 suites com áreas a partir de 63 m2

• Shuttle Bus gratuito para o centro histórico do Funchal

• Piscina exterior e fitness center

PESTANA

OCEANBAY
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O Pestana Royal é um hotel All Inclusive (pequeno-almoço, almoço, jantar, snacks e bebidas

nacionais) situado no Funchal, Madeira. Fica a 2 minutos a pé da praia Formosa, a maior praia

da cidade, com vista panorâmica para a encosta do Cabo Girão, e a 10 minutos do centro.

COMODIDADES

• Hotel All Inclusive

• Localizado a 100m da praia Formosa e a 2km da zona balnear do Lido

• 2 piscinas exteriores, 1piscina interior

• Spae fitness center

• Shuttle Bus gratuito para o centro histórico do Funchal

• 6 restaurantes e bares

PESTANA

ROYAL

31



OPestana CR7Funchal é um hotel 4 estrelas localizado na ilha da Madeira, na cidade do Fun-

chal, a apenas 300 metros da Marina. Nascido da parceria entre o Cristiano Ronaldo e o grupo

Pestana, este lifestyle hotel une o design contemporâneo para criar o novo hotspot do Fun-

chal.

COMODIDADES

• Localização no centro do Funchal, frente ao Porto de Cruzeiros

• Decoração moderna e conceito lifestyle

• Piscina infinita, ginásio, sauna e jacuzzi ao ar livre

• Entrada gratuita no Museu CR7

• Sunset parties e DJ sets no roof top e esplanada

• Estacionamento público próximo

PESTANA

CR7FUNCHAL
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O Pestana Churchill Bay, hotel 4 estrelas, é a primeira unida de integrante das Pousadas de

Portugal na Madeira, está localizado na baía de Câmara de Lobos, uma pitoresca cidade pes-

catória madeirense a poucos minutos do Funchal.

COMODIDADES

• Alojamento de charme inspirado na obra de Winston Churchill

• Piscina panorâmica exterior

• Localização privilegiada, no centro da cidade de Câmara de Lobos

• Autênticagastronomia regional

• Ginásio

• Piscina Exterior

• Receção 24 horas

• Estacionamento público (pago)

PESTANA

CHURCHILLBAY
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Pestana Colombos é um hotel 5 estrelas All Inclusive, - pequeno-almoço, almoço, jantar,

snacks e bebidas nacionais. Localizado na ilha do Porto Santo, Madeira. Hotel em cima da

praia, considerada a melhor praia de Portugal. O paraíso num extenso areal de 9km, com

águas quentes e cristalinas.

COMODIDADES

• Resort All Inclusive com 500 metros de frente mar

• Localização frente mar com acesso privado e direto à praia do Porto Santo

• Acessodireto e partilha das facilidades com o Pestana Porto Santo

• Kids Club

• 11restaurantes e bares

• 2 piscinas exteriores,3 piscinas interiores

• SPAe fitness center

PESTANA

COLOMB0S
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OPestana Porto Santo, é um resort de praia 5 estrelas, na ilha de Porto Santo, Madeira,

com regime tudo incluído, - pequenoalmoço, almoço, jantar, snacks e bebidas nacionais.

Recentemente eleito o melhor resort All-inclusive da Europa. Situado em frente a uma da

melhores praias de Europa, com bandeira azul. A praia do Porto Santo tem 9km de areia fina

e água quente.

COMODIDADES

• Resort All Inclusive com 500 metros de frente mar

• Localização frente mar com acesso privado e direto à praia do Porto Santo

• Acessodireto e partilha das facilidades com o Pestana Colombos

• Resort integrado em 30.000 m2 de jardins subtropicais

• 11restaurantes e bares

• Kids Club

• 2 piscinas exteriores,3 piscinas interiores

• SPAe fitness center

PESTANA

PORTO SANTO
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O Pestana Ilha Dourada Hotel & Villas é um hotel 4 estrelas recente na ilha do Porto Santo,

arquipélago da Madeira. Apenas 5 min. a pé da praia do Combro e a 10 min. do campo de golfe.

A Ilha é um autêntico paraíso com águas quentes e cristalinas, ideal para umas férias tran-

quilas.

COMODIDADES

• Localizado a 500 metros da praia do Porto Santo

• Hotel com 2 tipos de alojamento, quartos e Villas

• Todos os quartos estão localizados no primeiro andar, com uma vista fantástica sobre 

o Oceano e Ilhéu da Cal

• Todas asVillas têm alpendres, sala de estar independente com sofá-cama e kitchenett

PESTANA

ILHA DOURADA
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