FACT SHEET
LOCALIZAÇÃO
Dom Pedro Garajau fica situado na costa sul da ilha da Madeira, em pleno Garajauna, local
famoso pela “Reserva Natural do Garajau” a única reserva em Portugal exclusivamente
marítima, um santuário para o mergulho.
Este hotel fica a 11 km do aeroporto e a 8 km do Funchal.

ALOJAMENTO - 263 Quartos e suites distribuídos por 6 edifícios de 3 pisos
Quartos Twin/ Duplos
Quartos amplos e confortáveis, cerca de 24 m2 e com bastante luz.
Podem ter duas camas individuais, ou cama de casal.
Todos têm varanda com mesa e cadeiras e vista para os jardins.

Quartos Twin/ Duplos com Kitchenette
Quartos amplos e confortáveis, cerca de 24 m2 e com bastante luz.
Podem ter duas camas individuais, ou cama de casal.
Todos têm varanda com vista mar ou jardim e kitchenette.

Apartamentos T1
Localizados no edifício 2, os Apartamentos T1 têm 48m2 e disponibilizam quarto, casa de banho e
sala de estar separada com kitchenette, ambos com varanda rasgada para o mar.

RESTAURANTES & BARES
Dine Around and Stay
O nosso programa de Dine-Around é a melhor forma de provar as delícias gastronómicas
da Madeira. Ao aderir ao programa, os hóspedes alojados em meia pensão ou pensão
completa podem escolher entre vários restaurantes na proximidade do Hotel.

BAR
Situado na piscina interior, este bar é um espaço dotado de uma beleza tropical, com vista
para o mar. Os hóspedes podem relaxar e apreciar a vista para o Oceano Atlântico.

CENTRO DE MERGULHO
Localizado no hotel Dom Pedro Madeira, e credenciado pel PADI, este centro de mergulho
é o primeiro centro técnico da Madeira, com uma vasta gama de serviços e cursos, que
vão desde a iniciação ao mergulho, à formação de novos mergulhadores, passando ainda
pelos passeios marítimos, nos quais poderá observar e /ou nadar com os golfinhos.
Conte com uma equipa experiente que o levará a descobrir os mais de 20 spots de mergulho
da ilha da Madeira.

SERVIÇOS
Piscina interior aquecida com tecto de abrir
Duas piscinas exteriores
Piscina para crianças
Sala de jogos com ténis de mesa
Campo para desportos: voleibol, badminton, bowling
Mini-Club
Rent-a-car
Sala com TV
Internet na recepção (gratuita)
Descontos especiais para hóspedes nos campos de golfe de Santo da Serra e Palheiro.
Check-in: a partir das 14h | Check-out: até às 12h
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