Dom Pedro
Baía Club
M ADEIRA - P ORTUGAL

Morada: Hotel Dom Pedro Baía Club
Estrada de São Roque 9200-126 Machico
Madeira - Portugal
Tel: +(351) 291 969 500
Fax: +(351) 291 969
501
E.mail: baia.reservations@dompedro.com
Internet: www.dompedro.com

Localização:
Totalmente renovado este novo produto All Inclusive situa-se em plena
Baía de Zarco, a 15 min do Funchal e a 150 metros da pitoresca vila piscatória de Machico. Perante a sua localização o Dom Pedro Baía Club
oferece tranquilidade e lazer, com uma variedade de animação diurna e
nocturna e muitos desportos.
Aeroporto: Aeroporto Internacional da Madeira a 5 km.
Transportes: Paragem de autocarro (centro da vila) e uma praça de
táxis frente ao hotel aluguer de automóveis sem condutor através da
recepção.
Estacionamento: Em frente ao hotel parque gratuito.
Alojamento:
Total de 218 quartos, dos quais:
Tower Rooms com vista parcial mar: 7 singles | 116 duplos | 15 triplos
Club rooms com varanda vista mar: 50 duplos | 10 triplos
Garden view vista Jardim: 14 duplos
Suites com vista mar: 6 Suites
Club Rooms: Quartos com varanda e vista mar, mimi bar, secador de
cabelo, roupão, cafeteira para chá ou café, serviço “turndown” e tratamento
VIP na chegada.
Equipamento do quarto: Telefone com ligação directa para o exterior
TV satélite | Cofre individual (para aluguer) | Aquecimento central
Serviços:
1 piscina exterior de água salgada
1 piscina exterior de água para crianças
Loja de artigos regionais
1 restaurante
2 bares
Sala polivalente
Sala de jogos
1 "courts" de ténis
Campo de jogos (voleibol, badminton, pétanque, tiro-ao-arco)
Centro de mergulho
Restaurante & Bares:
"Restaurante Baía de Zarco": Renovado em 1998 e decorado em tons
pasteis, pode desfrutar de uma vista magnífica sobre a baía de Machico
Capacidade: 192 lugares Serviço: buffet
7h30 - 10h00
Horário: Pequeno almoço:
Almoço:
12h30 - 14h30
Jantar:
19h00 - 21h30
Bares:
"Piano-Bar": Todas as noites a música ao vivo anima este bar. É o local
de eleição dos nossos clientes.
Horário: 9h00 - 24h00

"Pool-Bar": Localizado nos nossos jardins, junto á piscina exterior é o
local ideal para desfrutar do clima temperado da madeira e tomar uma
bebida.
Horário: 10h00 - 18h00 | Almoço: 12:30 – 14:00 | Jantar:18:30 – 21:30
Programa de animação:
Programa de animação com diversas actividades
Música ao vivo
Folclore
Noites temáticas no restaurante

