
SANTA BARBARA ECO-BEACH RESORT
Estrada Regional nº1, 1º Morro de Baixo, Ribeira Seca
9600-219 Ribeira Grande| São Miguel | Açores
GPS: 37º 48’ 52.78'' N, 25º 33' 3.23‘’ W

Aninhado entre a serra e o mar o Santa Bárbara Eco-
Beach Resort oferece as melhores experiências dos dois
mundos, entre a contemplação da montanha que abriga
a Lagoa do Fogo e a praia com mais de um quilómetro
de areia.

As famílias e os amantes de aventura podem desfrutar de
infinitas experiências que transmitem o "viver Açores",
desde os passeios pedestres até à adrenalina de usar
pela primeira vez uma prancha de surf, ou simplesmente
contemplar os verdes e azuis que são únicos.



QUARTOS
Existem 3 tipos de alojamentos, num total
de 30 “villas & studios”, revestidas de
madeira de criptoméria dos Açores, a cortiça
e o bambu, nos tons da terra. Os
alojamentos têm tipologias variadas, todos
com kitchenette, sala de estar e varanda,
mas com diferentes configurações e
qualidades. Há as que têm grandes
banheiras esculpidas em pedra, outras com
vistas de mar e jacuzzi no terraço e ainda
outras, os estúdios Blue&Green que, sem
serem virados à praia, beneficiam contudo

livre aproveitando para se deliciar com as
iguarias preparadas especialmente para si.
Existe também um sushi corner onde os
nossos sushiman´s preparam o melhor sushi
e sashimi feito com peixe dos Açores!

ACTIVIDADES IN
Aproveitando as águas amenas da praia
pode escolher entre as aulas de surf,
bodyboard, sup, snorkeling ou simplesmente
dar um passeio de kayak.
Pode também percorrer mais de um
quilómetro de areia e fazer jogging naserem virados à praia, beneficiam contudo

de uma longa piscina de água salgada,
aquecida, a ligar os pátios traseiros.

GASTRONOMIA
Pode tomar o pequeno-almoço debruçado
sobre o areal da Praia de Santa
Bárbara, saboreando os típicos bolos
lêvedos das Furnas e o queijinho fresco. Ao
almoço, pode desfrutar da deslumbrante
vista enquanto experimenta os
pratos delicadamente confeccionados,
acompanhados da melhor bebida local ao
som das ondas. No final do dia, jante ao ar

quilómetro de areia e fazer jogging na
praia, praticar yoga ao amanhecer enquanto
saúda o sol, deliciar-se com uma massagem
a ouvir o som do mar ou percorrer os nossos
trilhos a pé ou de bicicleta.

ACTIVIDADES OUT
Os Açores são conhecidos por serem um
destino de eleição para a observação de
determinadas espécies de aves,
especialmente devido à sua localização em
pleno Oceano Atlântico onde muitas aves
migratórias passam.
No mar, pode fazer mergulho, whale
whatching e surf.


