SUL VILLAS & SPA
Rua Dr. Filomeno da Câmara nº42
9560-017 Santa Cruz | São Miguel | Açores
GPS: 37º 44’ 43.1'' N, 25º 33' 59.9‘’ W

O Sul Villas & Spa é um refúgio dentro da cidade!
Junto aos vários pontos de interesse da cidade de Lagoa,
na costa Sul de São Miguel, o Sul Villas & Spa tem no mar
o seu ponto central. Com uma vista deslumbrante sobre
o mar, é aqui que se inicia a fusão com a cultura
açoriana,
capaz
de
proporcionar
momentos
inesquecíveis e que vai querer repetir.
Um espaço harmonioso, onde as experiências são
autênticas e os detalhes são pensados para lhe
proporcionar a melhor estadia de sempre.
Com três conceitos diferentes de alojamento, no Sul
Villas & Spa proporciona uma experiência marcante nas
várias vertentes, quer se trate de um momento
romântico ou uma viagem em família.

QUARTOS

Num conceito moderno e decoração
cuidada, as Junior Suites destacam-se pela
privacidade
que
envolve
todo
o
empreendimento. Em espaço aberto, têm
vista para o mar, zona de estar, casa de
banho privada com duche e uma pequena
kitchenette totalmente equipada.
Algumas Junior suites têm um terraço com
piscina, enquanto as Prime Villas têm um
jacuzzi.

GASTRONOMIA

O ADN da região está impresso em diversos
elementos da unidade, desde as matériasprimas de construção, onde basalto é a
pedra principal, até à oferta de F&B com um
pequeno-almoço em que os produtos locais
como o bolo levedo, a massa sovada, o
ananás ou o queijo fresco com pimenta da
terra brindam os hóspedes na primeira
refeição do dia.
Este ano será ainda inaugurado um
restaurante com serviço de jantar, exclusivo
para hóspedes.

ACTIVIDADES IN

Para além do Spa com sala de massagens,
sala com duche Vichy com aromaterapia e
cromoterapia, sauna e jacuzzi, existe
também uma piscina de água salgada
exterior, com zona destinada aos mais
pequenos, e zonas exteriores com vista para
o mar e áreas de lazer, todo o espaço está
preparado para proporcionar momentos
inesquecíveis.

ACTIVIDADES OUT

No Sul Villas & Spa para além do espaço,
pode também desfrutar de todas as
actividades que o destino Açores lhe
proporciona. Há uma vasta lista de
experiências que pode vivenciar durante a
sua estadia.
Por toda a ilha pode fazer passeios
pedestres, yoga, ou mesmo actividades mais
radicais como canyoning, BTT, canoagem,
mergulho ou simplesmente pescar.
Observação de cetáceos e natação com
golfinhos, a par do surf, bodyboard, paddle
surf, também são actividades possiveis de
realizar.

