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Funchal, 20th September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Partner, 

 
We are contacting you with reference to future renovation work at the VIDAMAR RESORTS 

Madeira. The work will begin on the 03rd October 2016 and finish on the 17th December 2016. 

The first phase of the work will begin on 3th October 2016 and finish on the 15th November 

2016. The work will involve creating new working and storage areas for the kitchen. This work is 

back of house and will not be seen by your customers. However, as a further precaution this 

work will not be undertaken during breakfast or dinner periods and therefore should not create 

any inconvenience to your customers.  

The second phase of the work will begin on 16th November 2016 and finish 16th December 

2016. The work will involve replacing and modernising kitchen equipment. Installing a new show 

cooking area in the restaurant.  Extending the current indoor and exterior seating area. During 

this period the Ocean Restaurant will be closed for breakfast and dinner. 

We will endeavour to minimise the construction work and noise during this period. We do not 

foresee any major issues or problems for your customers and therefore will evaluate any issues 

on an individual basis.  

During this period, the resorts three other restaurants, Mamma Mia, Casa da Espetadas, and KOI 

will be exclusively available for hotel guest’s dinner, under the Dine Around concept. The seating 

arrangements in those restaurants are sufficient to accommodate all guests.  

During this period breakfast and buffet dinner will also be served in the Selvagens rooms, close to 

the reception area, approximately 40 metres from the Ocean Restaurant. The Selvagens rooms 

have indoor and outdoor seating arrangements and is used as a group dining room.  

We are conscious of these changes and all managers and staff members will be making an extra 

effort to ensure your customers have an enjoyable stay at the VIDAMAR RESORTS Madeira.           

 
 
The Management
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Funchal, 20 de setembro 2016, 
 
 
 
 
Caro Parceiro, 
 
 
Estamos a contactá-lo tendo em consideração os futuros trabalhos de renovação do Restaurante 
Oceano do Hotel VIDAMAR RESORTS Madeira. Os trabalhos irão começar no dia 3 de outubro de 
2016 e terminam no dia 17 de dezembro DE 2016. 
 
A 1ª fase terá início no dia 3 de outubro 2016 e terminará a 15 de novembro 2016. 
 
A renovação envolverá a criação de novas zonas de arrumos e serviço na cozinha principal. Estes 
trabalhos realizar-se-ão em zonas de serviço pelo que não serão vistos pelos clientes. 
 
De qualquer forma e, como precaução extra, estes trabalhos não se irão realizar durante os 
períodos do pequeno-almoço ou jantar e, consequentemente não irão causar inconvenientes aos 
nossos clientes. 
 
A 2ª fase dos trabalhos terá início no dia 16 de novembro 2016 e, estará terminada no dia 16 de 
dezembro 2016. 
 
A renovação envolve a substituição e modernização do equipamento da cozinha; a instalação de 
uma zona de show-cooking no restaurante e a extensão da atual zona interna e externa de 
refeições. Durante esta fase o Restaurante Oceano estará fechado ao pequeno-almoço e jantar. 
 
Durante referido período, os restantes restaurantes do Resort: Mamma Mia, Casa das Espetadas 
e KOI estarão disponíveis, no sistema do “Dine Around”, em exclusivo para os hospedes do hotel. 
 
Os serviços de pequeno-almoço buffet e o jantar buffet serão servidos nas Salas Selvagens - 
espaço normalmente utilizado como salas de refeições de Grupos – encontram-se perto da 
Recepção do hotel, aproximadamente a 40 metros do restaurante Oceano. As salas Selvagens 
têm lugares sentados quer no interior quer no exterior. 
 
Asseguramos que faremos todos os possíveis para minimizar qualquer inconveniente ocorrido 
desses trabalhos. Uma vez que não prevemos problemas de maior importância para os vossos 
clientes, qualquer eventualidade será tratada individualmente. 
 
Estamos conscientes destas alterações e, todos os nossos Chefes de secção e colaboradores irão 
fazer um esforço extra para garantir que os vossos clientes tenham uma estadia agradável no  
VIDAMAR RESORTS Madeira 
 
 
 
 

Atentamente, 

A Direção 
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