Golden Residence Hotel Madeira | Grupo Hoti Hoteis
Localizado na costa sul da Ilha da Madeira, o Golden Residence é uma unidade
hoteleira de 4 estrelas de referência no Funchal. O Hotel prima pela conjugação de
conforto, design único e localização privilegiada com vista para o Oceano Atlântico,
praias e falésias imponentes.
O Hotel Golden Residence dispõe de 172 quartos em várias tipologias,
nomeadamente quartos duplos, suites, apartamentos, T2 e quartos individuais. Estão
todos equipados com televisão, Internet, telefone, fervedor de água, cofre, ar
condicionado, climatizado e minibar. Os apartamentos e suites incluem ainda
kitchenette completamente equipada. As casas de banho têm secador de cabelo e
amenities em dispensadores.
No Golden Spa os cheiros, cores, luzes e temperatura foram desenhados para criar
uma atmosfera relaxante, para se poder desfrutar ao máximo dos tratamentos
disponíveis: massagens de pedras quentes, tratamentos softpack, rasul, fisioterapia,
entre outros. O Spa inclui ainda uma piscina interior aquecida, uma exterior e outra
de crianças, jacuzzi, sauna e banho turco. O Hotel também possui um ginásio
equipado e sala de meditação.
O Restaurante Golden Flavours propõe opções de buffet temáticas variadas, com
pratos da cozinha regional e internacional, e ainda menu à la carte. O Restaurante
está aberto no exterior praticamente todo o ano (dependendo das condições
atmosféricas) permitindo apreciar a beleza natural da área circundante, os
belíssimos jardins e a leve brisa do mar. Além de diversas bebidas e cocktails, o Bar
Golden View serve ainda um grande leque de snacks e tentações doces.
O Hotel dispõe ainda de salas de reuniões e espaços com luz natural. O Golden
Residence Madeira aceita animais de companhia de pequeno porte, oferecendo-lhes
um pet kit de boas-vindas.
No exterior do Hotel, pode-se desfrutar dos jardins bem cuidados, de uma horta com
plantas aromáticas e do Titanic Corner, o ponto mais “emblemático” do Hotel,
perfeito para se admirar o horizonte e o pôr do sol, proporcionando um momento
único e inesquecível.
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Sobre o Grupo Hoti Hoteis
O Grupo Hoti Hoteis iniciou a sua atividade em 1978 e atualmente gere um portfólio
de 18 unidades hoteleiras, compreendendo marcas próprias (Star inn, Hotel da Música
e Golden Residence Hotel Madeira) assim como duas cadeias internacionais (Meliá
Hotels & Resorts e Marriott Hotels & Resorts), distribuídas por várias zonas de Portugal (Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Peniche, Lisboa, Setúbal e Madeira)
e Moçambique (Maputo).
A Hoti Hoteis, que se dedica à prestação de serviços hoteleiros sob a forma de propriedade, exploração, gestão ou franquia, gere propriedades nos segmentos de 3, 4 e
5 estrelas e é um dos maiores grupos hoteleiros Portugueses.
Hoti Hoteis: Hotéis que crescem consigo.
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