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BODY.

bem-vindo
À entrada um sorriso. Estamos em casa. Desfeitas as malas, descobrem-se gestos de simpatia como
as flores frescas por toda a casa, as espreguiçadeiras na varanda ou a água aquecida na piscina.
Depois do mergulho, uma partida de ténis ou de golfe, com o verde sempre lá ao fundo. A seguir,
o merecido jacuzzi. E o banho turco, onde também se relaxa depois de uma ida ao ginásio.

4. body

Olhar em volta e ter a sensação que o mundo
está todo aqui. Na verdade, não é preciso
ir mais longe para ter tudo o que se deseja.
O jardim de árvores centenárias e flores
exóticas tem caminho que chegue para
dar longos passeios. É a pé que se faz o
reconhecimento do terreno e se conhecem
os cantos à casa. A ela regressamos sempre
que nos apetece ter uns braços abertos
à nossa espera.

body .

5

sabor
Primeiro lêem-se as propostas do Chefe. Simples. Logo a seguir vêm os pratos. Exóticos, sofisticados. É preciso tempo
para apreciar as obras de arte. O caviar, as trufas, os cogumelos selvagens e as gambas dão cor a quadros de bom gosto.
Perfeito. Lá fora, os tons do açafrão, do abacate e do maracujá em forma de flores. Sai-se para um passeio.
O ar inspira-nos a regressar. Quem sabe para um chá. Acompanhado de um bolo caseiro, de um pastel ou de uns
scones com manteiga a derreter-se por mais, o chá serve-se às 5 e a todas as outras horas que nos chamem para
um momento bem saboreado.

6. body

MIND.

raízes
O tempo passa silencioso por elas. Testemunhas de outros séculos, as Quintas da Madeira guardam
a História de quem lhes deu vida e nome. Famílias nobres, acabadas de chegar da Europa, encontraram
na Madeira o lugar onde dar forma ao sonho de uma vida. Mar e terras a perder de vista, árvores
centenárias e uma casa com requintes de palácio era tudo o que precisavam para se sentirem em casa.

8. mind

As Quintas da Madeira revelam-nos um estilo de vida enraizado
no sistema feudal. Séculos passados, mantêm-se as memórias.
Cada Quinta tem uma história para contar. As árvores dos jardins
e os interiores das casas são fragmentos de uma vida. A eles
se juntam outros episódios feitos de coisas novas.
Para conhecer tudo o que as Quintas da Madeira têm para
oferecer é preciso tempo. O tempo de um passeio pelos jardins
centenários. O tempo de se saborear um bom vinho da Madeira.

mind .

9

terra
Debaixo de uma árvore do fogo nasce o desejo de compor uma ode à sua beleza. O fulgor da paisagem é a causa
natural de tão pouco se ter escrito sobre a história das Quintas da Madeira. Os perfumes que se espalham no ar
inspiram outro género de registo, mais poético.
Entre o verde, pedaços de mar mostram-nos de onde chegaram muitas das plantas e flores que fazem hoje parte
da Madeira. Em algumas Quintas encontram-se colecções de plantas nativas do Japão, Austrália, México e Nova Zelândia.
Apesar de irresistíveis, os seus aromas não nos levam para esses lugares distantes. O paraíso é já aqui.

10 . mind
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quinta *****

Albatroz Beach & Yacht Club
Restaurante, bares, sala de estar com biblioteca e Internet, sala de
reuniões, duas piscinas de água salgada com acesso directo ao mar,
uma piscina de água doce circundada por um amplo solário, campo
de ténis, jardim com 12.000m2, lavandaria e estacionamento privativo.

Quinta Dr. Américo Durão - Sítio da Terça
9100 - 187 Santa Cruz
Tel.: 291 520 290 Fax: 291 524 414
E-mail: info@albatrozhotel.com | reservas@albatrozhotel.com
Site: www.albatrozhotel.com

quinta *****

Albatroz Beach & Yacht Club
O Albatroz Beach & Yacht Club está implantado numa Quinta madeirense,
antiga residência de Verão, do início do século XX, do lendário cirurgião
e filantropo, Dr. Américo Durão.
Com uma frente mar privativa de cerca de 400 metros e uma localização
privilegiada, a menos de 10 minutos do Santo da Serra Golf, sede do
Madeira Island Open e a 15 minutos do Palheiro Golf, a Estalagem
reúne as condições ideais para os amantes do golfe e também do mar.
A decoração inspirou-se na vista soberba sobre o Atlântico e espelha
motivos náuticos, tendo sido dada uma atenção especial a materiais
nobres como a casquinha e a painéis de azulejaria tradicional portuguesa
pintada à mão.
O Albatroz, inaugurado em 2002, é já hoje uma referência da oferta
gastronómica da Madeira conjuntamente com os restaurantes Casa
Velha e Dona Amélia liderados pelo mesmo Chefe.

quinta *****

Casa Velha do Palheiro
Restaurante Clubhouse no Palheiro Golf, bar, Casa de Chá, sala de estar
com biblioteca, sala de jogos, sauna e banho turco (gratuito), campo
de ténis (com iluminação), badmington, croquet, ténis de mesa,
Palheiro Golf, barco a motor “Balancal”, entrada livre nos Jardins do
Palheiro (de acordo com horário pré-estabelecido), serviço de lavandaria
e limpeza a seco, médico de serviço.

Rua da Estalagem, 23 - São Gonçalo
9060 - 415 Funchal
Tel.: 291 790 350 Fax: 291 794 925
E-mail: casa.velha@palheiroestate.com Site: www.palheiroestate.com

quinta *****

Casa Velha do Palheiro
A Casa Velha do Palheiro nasceu em 1804 como pavilhão de caça
e residência de Verão do 1º Conde de Carvalhal, João Esmeraldo.
Nos tempos primordiais da quinta, o Conde importou espécies de árvores
do mundo inteiro e consta que muitos exemplares de árvores raras lhe
foram oferecidos por D. João VI e também por comandantes de navios.
Mais tarde, em 1885, John Burden Blandy comprou a herdade que se
mantém até hoje na posse da família Blandy. Em 1995 iniciou-se
o restauro da Casa Velha e em 1997 foi inaugurada como Estalagem.
Valores como a hospitalidade e o atendimento personalizado são
algumas das excelentes características que distinguem a Estalagem
Casa Velha do Palheiro. Para além da Casa de Chá, localizada entre
os famosos Jardins do Palheiro e o Palheiro Golf - com os greens mais
famosos da Madeira - a Casa Velha oferece também a possibilidade
de se fazerem passeios de barco ou de praticar pesca desportiva a bordo
do seu barco a motor “Balancal”.

quinta *****

Jardins do Lago
Restaurante, sala de pequenos-almoços, bistro, bar com animação,
piscina aquecida, piscina para crianças, ginásio/sauna/banho
turco/jacuzzi, campo de ténis, croquet, sala de jogos com bilhar,
biblioteca, ténis de mesa, sala de reuniões, estacionamento privativo.

Rua Dr. João Lemos Gomes, 29
9000-208 Funchal
Tel.: 291 750 100/101/102/103/104 Fax: 291 750 150/155
E-mail: info@jardins-lago.pt Site: www.jardins-lago.pt

quinta *****

Jardins do Lago
Situada no Funchal, com vista para o mar e para a montanha, esta unidade
hoteleira é, sem dúvida alguma, um dos mais belos exemplares
de interligação perfeita entre a riqueza histórica e patrimonial e as exigências
actuais de funcionalidade, conforto e serviços, inseridas num belo e genuíno
ambiente de bem estar.
Edificada no século XVIII, em 1750, esta histórica e bonita quinta está
rodeada por um grande jardim botânico, composto por raros exemplares
de árvores centenárias e belas flores exóticas, originárias das mais diferentes
latitudes do mundo.
A Quinta Jardins do Lago com 31 espaçosos quartos, 5 Suites e 4 Júnior
Suites, todos com zona de estar e varanda virados a sul, para os jardins
e mar, oferece todo o conforto num estilo tradicional. Neste ambiente
de sonho com cenários relaxantes, possui uma elegante sala de jantar,
uma bonita sala de pequenos-almoços com varanda panorâmica, uma
grande piscina aquecida, ginásio, sauna, banho turco, ténis, biblioteca
e sala de jogos, onde poderá fazer umas férias de sonho.

quinta *****

da

Bela Vista

2 restaurantes, 2 bares, snack bar da piscina, sala de jogos, biblioteca,
campo de ténis, ginásio, piscina aquecida, jacuzzi, sauna, yacht e navette
gratuita.

Caminho do Avista Navios, 4
9000-129 Funchal
Tel.: 291 706 400 Fax: 291 706 401
Reservas: 291 706 410
E-mail: info@belavistamadeira.com | reservations@belavistamadeira.com
Site: www.belavistamadeira.com

quinta *****

da

Bela Vista

Numa casa luminosa de 1844 encontram-se três séculos em
antiguidades. A decoração requintada e cheia de pormenores de bom
gosto cria o contexto perfeito para uma colecção de peças valiosas.
Na Quinta da Bela Vista o ambiente é luxuoso e tão convidativo que
não apetece sair senão para dar um passeio pelo jardim de longas
sombras. Entre a folhagem das canforeiras, das árvores do fogo, das
sumaúmas e das palmeiras encontram-se recantos de tranquilidade
e uma piscina de água aquecida com vistas largas para a baía do Funchal.
Depois do mergulho, uma refeição ligeira no bar e mais uma volta pelo
jardim. Quando a noite cai, seguem-se as estrelas no regresso a casa.
À sua espera o jantar, à la carte.

quinta *****

da

Casa Branca

Restaurantes, bares, terraços, jardins, piscina aquecida, health club
e spa, biblioteca e Internet, salas de estar, recanto para jogos,
localização central, vistas infinitas.

Rua da Casa Branca, 5-7
9000-088 Funchal
Tel.: 291 700 770 Fax: 291 765 070
E-mail: estalagem@quintacasabranca.pt
Site: www.quintacasabranca.pt

quinta *****

da

Casa Branca

As linhas estilizadas da Quinta da Casa Branca rasgam o fundo verde
dos seus jardins e o azul profundo do horizonte. O projecto arrojado
desta Quinta valeu-lhe o Prémio de Arquitectura da cidade do Funchal
no ano de 1999, e a dedicação do seu pessoal valem-lhe os constantes
elogios dos seus clientes. Os clientes são aqui amigos que voltam ano
após ano. Deixam-se estar nos jardins ou na piscina, relaxam durante
um tratamento de Spa num espaço zen ou gozam os prazeres da mesa
num dos restaurantes da Quinta, que oferecem iguarias de estilo
português contemporâneo, criadas por um dos chefes de cozinha
portugueses mais conceituados.

quinta ****

da

Rochinha

Restaurante, lounge bar, piscina exterior e interior de água aquecida,
SPA, ginásio, bilhar, ténis de mesa, salão de jogos, mini-bus grátis para
o Funchal, programa diário grátis de passeios a pé.

Estalagem da Ponta do Sol
Quinta da Rochinha
9360-121 Ponta do Sol
Tel.: 291 970 200 Fax: 291 970 209
E-mail: info@pontadosol.com Site: www.pontadosol.com

quinta ****

da

Rochinha

O estilo é simples a realçar a beleza do local, o ambiente é elegante
e sofisticado. Situado num rochedo sobranceiro à Vila da Ponta do Sol,
a Quinta da Rochinha - Estalagem da Ponta do Sol distingue-se pela
forma arrojada como se impõe à paisagem. A ousadia chamou
a atenção ao exigente grupo internacional “Design Hotels” que fez
da Estalagem da Ponta do Sol seu membro reconhecido. Linhas perfeitas
constroem surpreendentes espaços de luz e sombra no restaurante,
no lounge bar e nos quartos com vista para o mar. Vale a pena trazer
os binóculos e apreciar o voo rasante das aves marinhas ao fim da
tarde. Para mais acção recomenda-se o golfe, o ténis, o surf e o mergulho
que se podem encontrar a alguns minutos da Quinta.

quinta ****

do

Furão

Restaurante, bar, adega, vinhas, loja de artesanato, sala de jogos, piscina,
jacuzzi, jet-stream, solário.

Achada do Gramacho
9230-082 Santana
Tel.: 291 570 100 Fax: 291 573 560
E-mail: info@quintadofurao.com
Site: www.quintadofurao.com

quinta ****

do

Furão

À chegada, a paisagem não podia ser mais inspiradora. As vinhas tomam
conta do terreno e de forma ordenada dão a conhecer as diferentes castas
típicas de produção do vinho Madeira. Na Quinta do Furão ainda se faz
a vindima à moda antiga e quem chega em Setembro é convidado
a participar na tradicional apanha e pisa da uva. Os jardins traçam caminhos
que nos levam até à casa principal, um belo edifício acompanhado de
um restaurante, um pub, uma adega e uma loja de artesanato, onde
se adquirem os famosos bordados da Madeira. Distracções não faltam
na Quinta do Furão, mas é no silêncio do hotel que melhor se saboreiam
prazeres como beber um bom chá acompanhado de scones, jogar uma
partida de bilhar ou admirar a paisagem que se estende para lá das vinhas.

quinta ****

do Vale
Restaurante, bar, adega, sala de jogos, snooker, acesso à Internet e Wi Fi,
TV cabo, jardins, croquet, bowling green e mini golfe. Parque privado,
animais de estimação aceites (mediante pagamento taxa extra – 15€/dia),
ar condicionado, aquecimento central, quartos para não-fumadores,
quartos para pessoas com mobilidade reduzida, parque infantil, piscina
aquecida para crianças, piscina aquecida interior e exterior, ginásio,
banho turco, sauna, jacuzzi.

Sítio das Feiteiras de Baixo
9240-206 São Vicente
Tel.: 291 840 160 Fax: 291 840 169
E-mail: info@estalagemdovale.com
Site: www.estalagemdovale.com

quinta ****

do Vale
A Estalagem do Vale está localizada no Norte da ilha, no Sítio das Feiteiras,
Concelho de S. Vicente. Esta unidade hoteleira está inserida no espaço
rural, e surge da recuperação e ampliação de uma casa solarenga do
Séc. XVIII, de valor Concelhio, respeitando na íntegra a traça da casa mãe.
Estando situada numa das zonas mais bonitas da Ilha da Madeira, poderse-á apreciar de um dos seus miradouros todo o esplendor do Vale de
S. Vicente e o azul forte do mar do norte, com toda a sua magia e ligação
com as gigantescas montanhas envolventes. Os amplos horizontes e a
magnífica exposição ao sol e à natureza circundante, conferem ao local
características ímpares e uma máxima tranquilidade. A floresta do Vale
está inserida na área da “Laurissilva”, hoje património mundial, pela
riqueza rara da sua flora da era terciária. Aqui, poderá viver a dádiva
que a natureza oferece através dos seus sons, aromas e sabores.

quinta *****

Quintinha de São João
Restaurante, piano bar, piscina interior e exterior, campo de ténis,
sauna, ginásio, SPA, sala de jogos, mesa de bilhar, ténis de mesa,
lavandaria, transporte gratuito de e para o centro da cidade.

Rua da Levada de São João, 4
9000-191 Funchal
Tel.: 291 740 920 Fax: 291 740 928
E-mail: info@quintinhasaojoao.com | reservas@quintinhasaojoao.com
Site: www.quintinhasaojoao.com

quinta *****

Quintinha de São João
Um portão de azulejos antigos marca uma História já secular. A Quintinha
de São João é um dos exemplares vivos das quintas históricas do Funchal
e dos tempos idos. Bons tempos esses em que conseguíamos descontrair-nos a saborear um bom vinho, desfrutar de um bom livro, jogar uma
partida de snooker, dar um passeio relaxante pelos jardins.
Na Quintinha de São João o tempo ainda é o que era e continua a viver-se
com prazer. Na piscina, nos jardins de árvores centenárias ou numa das
muitas pequenas salinhas respira-se requinte e gozam-se momentos de
descontracção. No restaurante abre-se o apetite para provar iguarias de
Goa, entre outras, numa atmosfera de exotismo.
E termina-se o dia no bar, ao som do piano, olhando a baía do Funchal.

quinta ****

Serra Golfe
Campo de golfe do Santo da Serra a 100 metros, transporte de e para
o clube de golfe Santo da Serra, pacotes especiais de golfe e passeios
nas levadas, hipismo a 900 metros, restaurante, bar, biblioteca/sala de
reuniões/sala de jogos, Internet grátis no lobby.

Casais Próximos - Santo da Serra
9100-255 Santa Cruz
Tel.: 291 550 500 Fax: 291 550 505
E-mail: estalagem@serragolf.com Site: www.serragolf.com

quinta ****

Serra Golfe
O revivalismo dos anos 20 marca a arquitectura da Quinta Serra Golfe,
um edifício de interiores sofisticados que em tempos foi casa de chá
e a sede do Clube de Golfe. Cenário de importantes acontecimentos,
a Quinta Serra Golfe é hoje considerada um edifício de grande valor
histórico e cultural e um verdadeiro lugar de culto, para quem a descobre
pela primeira vez entre o verde da Floresta Laurissilva. Um passeio
por veredas e levadas, uma ida até à praia ou uma partida de golfe.
Na Quinta Serra Golfe o tempo ocupa-se de pequenos prazeres
que nos fazem querer regressar a todas as horas.
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