
Check-in com bebida de boas-vindas no Jacarandá Club & Lounge ou na suíte
(cocktail, café, refrigerantes, espumante)

Acesso exclusivo ao Jacarandá Lounge & Club, com pequeno-almoço à la carte incluído
e acesso ao solário com piscina infinita e jet pool, com oferta diária de snacks gourmet 

e bebidas saudáveis

Amenities premium Chopard

Cortesias diárias no quarto

Oferta de kit premium Stay Safe Stay Savoy

Minibar totalmente abastecido no quarto com oferta de bebidas selecionadas
(refrigerantes e cerveja)

Entrada gratuita ilimitada na zona termal do Laurea Spa, 
para hóspedes a partir dos 16 anos

Reserva garantida nos restaurantes Savoy Signature e no Laurea SPA, 
desde que seja efetuada com 24 horas de antecedência

Estacionamento coberto com acesso direto ao hotel

Oferta de jornais, mediante solicitação

Chamadas ilimitadas para diversos destinos: rede móvel e fixa – Portugal, EUA e Canadá; 
rede fixa – países da Comunidade Europeia, Noruega, Suíça e Brasil

Utilização gratuita de uma sala de reuniões (com capacidade até 10 pax) 
durante uma hora, mediante solicitação prévia e disponibilidade

Premium Experience



Serviço de banheiro/Pool butler

Serviço de engomadoria: 1 peça gratuita por hóspede, por dia

Serviço Unpacking & Packing: 40€ por estadia 
(carece de termo de responsabilidade)

Check-out no Jacarandá Club & Lounge ou na suíte, 
com bebida de despedida, mediante solicitação

Check-out tardio (até às 18:00), mediante disponibilidade

Estadias nas Pool Ocean Suites, Rooftop Presidential Suites 
e Three-Key Residences beneficiam de:

Acolhimento no aeroporto com assistência personalizada ao embarque e desembarque 
no Aeroporto Internacional da Madeira, com acesso a lounges premium 

confortáveis e reservados

Pequeno-almoço no quarto sem custo adicional

Oferta de serviço Unpacking & Packing (carece de termo de responsabilidade)

Serviço Guest Experience Personal Assistant (GEPA)

Estadias nas Rooftop Presidential Suites beneficiam ainda de:

Oferta de serviço de transfer, em limusine, para qualquer ponto na Madeira, 
à chegada e à partida.


