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Rua do Cabrestante 25, 9000-105 Funchal, Madeira - PORTUGAL
T.: (+351) 291 710 100 • geral.golden@hotihoteis.com
www.goldenresidencehotel.com.pt

32º 38’11.66”N,16º 56’47.97”W

FACILIDADES

SPA: sauna, banho turco, rasul, soft pack, tratamentos com envolvimentos do corpo, 
massagens, fisioterapia, jaccuzzi e piscina interior   |    Fitness / ginásio monotorizado e aulas 
de yoga   |    Piscina exterior   |    Biblioteca   |    Sala de meditação   |    Sala de pintura   |    Bilhar   
|    Restaurante para não fumadores com comida nacional e internacional   |    buffets 
temáticos diariamente   |    Menu à-la-carte com diversas especialidades incluíndo comida 
integral e vegetariana   |    Dois bares e animação com música ao vivo, alguns dias por semana    
|    Sala de conferências e multiusos   |    Acesso à Internet WI-FI grátis nas zonas públicas e 
quartos   |    Garagem coberta

BEM-VINDO 
AO GOLDEN RESIDENCE
Inaugurado em Fevereiro de 2007 o GOLDEN 
RESIDENCE HOTEL situa-se na zona oeste do 
Funchal estendendo-se desde a Estrada 
Monumental até à falésia da praia Doca do Cavacas 
e Praia Formosa, onde desfruta de uma paisagem 
deslumbrante sobre o Oceano Atlântico e o 
imponente “Cabo Girão”; o segundo promontório 
mais alto da Europa.
O centro da cidade do Funchal fica a 2,5 Km. A 500 
metros do Hotel encontram-se os centros 
comerciais Madeira Fórum e Centromar. Junto à 
porta do hotel encontra-se a paragem de autocarro.
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QUARTO DUPLO
Quarto de dormir, uma agradável varanda, telefone, TV por cabo, fervedor de água, minibar, 
cofre, ar condicionado e climatizado, casa de banho com chuveiro e secador de cabelo. 
Disponível com vista terra, vista mar lateral e vista mar (ocupação máxima: 2 adultos e 1 bebé 
- em berço) * Quarto Vista Mar - disponível apenas mediante pedido).

SUITE
Quarto de dormir e sala de estar/ jantar, sofá cama para pessoa extra, kitchenette, uma 
agradável varanda, telefone, TV por cabo, cofre, ar condicionado e climatizado, casa de banho 
com chuveiro e secador de cabelo. Separação de lixo. Disponível com vista terra e vista mar 
lateral (ocupação máxima 3 pessoas).

APARTAMENTO
Quarto de dormir e sala de estar/ jantar, sofá cama para pessoas extra, kitchenette, uma 
agradável varanda, telefone, TV por cabo, cofre, ar condicionado e climatizado, casa de banho 
com chuveiro e secador de cabelo. Separação de lixo. Disponível com vista terra (ocupação 
máxima 3 pessoas) e com vista mar lateral (ocupação máxima 4 pessoas).

APARTAMENTO T2
Como o Apartamento mas com dois quartos de dormir e 2 casas de banho. Disponível apenas 
mediante pedido (ocupação máxima 6 pessoas)
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MISSÃO
Proporcionar férias descontraídas e relaxantes 
com o máximo de conforto e bem estar.

EQUIPA
Estabelecemos um plano de formação 
especificamente concebido para garantir 
elevados padrões de qualidade e excelência aos 
nossos clientes.

•  Colaboradores com diversos níveis de 
qualificação e competência.

•  Profissionais especializados, com 
conhecimento de diversas línguas, disponíveis 
e simpáticos.


