FURNAS BOUTIQUE HOTEL
Av. Dr. Manuel de Arriaga, Furnas
9675-022 Ponta Delgada | São Miguel | Açores
GPS: 37º 46’ 16.4'' N, 25º 18' 16.1‘’ W

O Furnas Boutique Hotel está localizado nas Furnas, na
Ilha de São Miguel nos Açores, um lugar de uma beleza
única e onde se verifica a maior concentração de águas
termais na Europa.
Um lugar ideal para descansar, esquecer o stress, provar
novos sabores no À TERRA e ligar-se à natureza.
Entre numa viagem sensorial única no Spa através do
poder ancestral das famosas águas termais das Furnas
”quente das quenturas”.
O conceito DHM - Discovery Hotel Management quer ir
muito além de uma mera estadia. Quer criar memórias e
experiências, cuidando do corpo e da mente. As nossas
experiências foram vividas pessoalmente e promovem o
contacto com a envolvente natural, cultura local, e
autenticidade mais pura.

QUARTOS

Os 55 quartos climatizados do Furnas
Boutique Hotel Thermal & Spa incluem uma
máquina de lavar e secar roupa e um
minibar. Para sua conveniência, é-lhe
facultado acesso à internet sem fios grátis.
Ao final do dia, ligue o seu televisor de ecrã
plano e assista a uma seleção de canais via
satélite. Todos os quartos oferecem uma
mesa de escritório, um cofre-forte e um
telefone. Nas casas de banho, tem ao seu
dispor uma banheira ou um polibã, um
secador de cabelo e artigos de higiene
pessoal grátis. A limpeza dos quartos é
efetuada diariamente.

GASTRONOMIA

À TERRA, mais do que um restaurante, um
novo conceito.
Este é um local de encontros e sinergias. Na
terra do fogo, unimos os produtos do campo
aos do mar, cozinhados no forno a lenha, no
Josper ou nas caldeiras. Das carnes que nos
chegam dos produtores locais, aos peixes da
lota e aos verdes mais frescos.

ACTIVIDADES IN

Conheça o melhor dos Açores, entre numa
viagem sensorial única através do poder
ancestral das famosas águas termais das
Furnas e as mãos experientes dos
terapeutas. O Hotel dispõe de Termas com
água mineral termal até 40º,
Piscinas
Termais de interior e exterior, Circuito
termal, Sauna, Tratamentos de Corpo e
Rosto.

ACTIVIDADES OUT

O
Furnas
Boutique
Hotel
prepara
igualmente programas personalizados de
acordo com o perfll dos hóspedes, ou
solicitações especiais:
Trilhos pedestres, Canyoning, Observação de
Cetáceos, Natação com Golfinhos, Mergulho,
Pesca, BTT, Golfe, Percursos de Fitness,
Ginásio, Kayaking, Surf, Paddle Surf, Visita às
lagoas, Rota das Águas Termais, Passeio de
Tuk Tuk, Piqueniques, Aluguer de bicicletas,
Rota
dos
Miradouros,•
Passatempos
fotográficos e Rota do Chá.

