
A melhor escolha para reuniões
e incentivos

Best choice for meetings
 and incentives



BEM-VINDO AO
VIDAMAR RESORT HOTEL MADEIRA

A Madeira é um destino multipremiado e o nosso resort 
é a melhor forma de a apreciar o nosso resort é o local perfeito para 
desfrutar plenamente do melhor que tem para oferecer. 

WELCOME TO
VIDAMAR RESORT HOTEL MADEIRA

Madeira is a multi-award-winning destination  and our resort is the finest 
way to fully appreciate it and the perfect place to enjoy the best it has to 
offer.



FACILIDADES DO RESORT 
mais deslumbrante da madeira

Situado no topo de uma falésia e cercado por jardins de um verde 
exuberante, o VidaMar Resort Hotel Madeira beneficia de uma localização 
exclusiva que oferece aos seus hóspedes magníficas vistas panorâmicas 
sobre o Atlântico e parte da Baía do Funchal, além de uma sensação única 
de estar a levitar sobre o mar.

THE FACILITIES OF MADEIRA’S
most stunning resort

Perched on top of a cliff and surrounded by lush green gardens, VidaMar 
Resort Hotel Madeira benefits from an exclusive location that offers its 
guests magnificent panoramic views over the Atlantic and part of Funchal 
Bay, as well as a unique feeling of levitating over the sea.







QUARTOS ESPAÇOSOS E 
CONFORTÁVEIS, A PENSAR EM SI
e nos seus convidados

Os quartos do VidaMar Madeira são uma verdadeira celebração do 
Atlântico. Confortáveis, espaçosos e com vistas magníficas de azul infinito 
e jardins tropicais, dispõem, ainda, de varanda, para melhor desfrutar 
deste cenário inigualável. 

SPACIOUS AND COMFORTABLE
ROOMS THINKING ABOUT

you and your guests

Rooms at VidaMar Madeira are a true celebration of the Atlantic. 
Comfortable, spacious and with magnificent views of the infinite blue and 
tropical gardens, all rooms also have a balcony, to better enjoy this 
unrivaled setting.





RESTAURANTES
Vidamar Madeira

Apenas os melhores e mais frescos ingredientes fazem parte da 
variadíssima oferta gastronómica do VidaMar Resort Hotel Madeira. 
Oferecemos ainda uma variedade de espaços interiores e exteriores para 
eventos temáticos e em privado.

RESTAURANTS
Vidamar Madeira

Only the best and freshest ingredients are part of VidaMar Resort Hotel 
Madeira's varied gastronomic offer.
The hotel also offers a variety of indoor and outdoor spaces for themed and 
private events. 







UM CENTRO DE CONFERÊNCIAS
único em toda a ilha

O Centro de Congressos do Vidamar Resort Hotel Madeira é composto 
pelo Auditório Sunrise, um anfiteatro com capacidade para 396 lugares 
sentados, e pelas salas de conferências Sunset e Lagoon. Localizado 
mesmo em frente à entrada do hotel, o nosso Centro de Congressos tem 
uma solução à medida do seu próximo evento.
 

A UNIQUE CONFERENCE CENTER
in the entire island

The Vidamar Resort Hotel Congress Center comprises the Sunrise 
Auditorium, an amphitheatre with a capacity for 396 seats, and the Sunset 
and Lagoon Conference Rooms.
Located right in front of the hotel entrance, our Congress Center has a 
tailored solution for your next event.







SALAS
de reunião

O VidaMar Resort Hotel Madeira dispõe de 7 salas de reunião situadas no 
interior do Hotel, com terraço, vista mar e uma receção privada. Todas 
estas salas de reunião estão localizadas no piso da receção.
 

MEETING 
rooms

VidaMar Resort Hotel Madeira also offers 7 meeting rooms located inside 
the Hotel, with terrace, sea view and a private reception. These meeting 
rooms can all be found on the reception floor.
 



EVENTOS SOCIAIS E CELEBRAÇÕES 
em espaços memoráveis

A fabulosa localização do Hotel permite-nos oferecer diferentes locais, 
que têm em comum as suas espantosas vistas. Desde os jardins tropicais 
até às vistas oceânicas aparentemente intermináveis, garantimos que 
terá uma escolha difícil entre jantar na Plataforma Marítima, servir um 
cocktail no nosso Jardim Tropical ou desfrutar de uma noite de gala na 
Sala Oceano, ou no Living Lounge que é nada mais, nada menos do que 
uma sala com 9 metros de altura, sobre os jardins tropicais e com vista 
para o oceano Atlântico.

SOCIAL EVENTS AND CELEBRATIONS 
in memorable venues

The fabulous location of the Hotel, allows us to offer different venues, 
which have in common their amazing views. From the tropical gardens to 
the seemingly endless ocean views, we guarantee you will have a difficult 
choice when choosing between dining on the Maritime Platform, having a 
cocktail in our Tropical Garden or enjoying a gala evening in the Ocean 
Room, or the Living Lounge which is nothing more, nothing less than a 
9-metre-high lounge overlooking the tropical gardens and the Atlantic Ocean.





MADEIRA
OCEANO ATLÂNTICO
ATLANTIC OCEAN

FUNCHAL

VIDAMAR RESORT HOTEL MADEIRA
GPS: Latitude: 32°38'16.85"N | Longitude: 16°55'42.49"W

Locais de interesse
Museu de Arte Sacra
Museu da Baleia
Madeira Wine
Museu do Bordado e do Artesanato
Museu CR7
Convento de Santa Clara
Fortaleza de S.Tiago
Mercado dos Lavradores
Teatro Municipal Baltazar Dias
Sé Catedral
Jardim Botânico da Madeira
Jardim Municipal do Funchal
Jardim Monte Palace Madeira
Teleférico
Porto do Funchal

Point of interest
Museum of Sacred Art
Whale Museum
Madeira Wine
Embroidery and Crafts Museum
CR7 Museum
Santa Clara Convent
Saint James Fortress
Farmers' Market
Baltazar Dias Municipal Theaters
Cathedral 
Madeira Botanical Garden 
Funchal Municipal Garden
Monte Palace Madeira Garden
Cable car
Funchal Porto 



VidaMar Resort Hotel Madeira
Estrada Monumental, 175 - 177 | 9000-100 . Funchal . Madeira

T. (+351) 291 717 700 
sales@madeira.vdm.pt

madeira.vidamarresorts.com


