TERRA NOSTRA GARDEN HOTEL
Rua Padre José Jacinto Botelho, 5 , Furnas
9675-061 Ponta Delgada | São Miguel | Açores
GPS: 37º 46’ 23.3'' N, 25º 18' 51.8‘’ W

No coração da ilha de São Miguel, o boutique hotel Terra
Nostra Garden Hotel é muitas vezes considerado o
melhor hotel dos Açores, tendo já recebido várias
distinções internacionais.
Situado no Vale das Furnas, o Terra Nostra Garden Hotel
encontra-se inserido dentro de um dos melhores “Green
Retreats” do mundo, segundo a Condé Nast Traveler –
estabelecido no século XVIII, o Parque Terra Nostra
emana uma atmosfera exótica de cortar a respiração, em
perfeita comunhão com a natureza.

QUARTOS

O Terra Nostra Garden Hotel dispõe de 86
quartos, divididos entre Deluxe Suites,
Deluxe Garden View, Superior Garden View,
Garden View e Starndar Cosy Art Déco.
Todos os quartos são insonorizados e
equipados com ar condicionado, telefone,
TV, mini-bar, roupão de banho, secador de
cabelo e produtos de higiene. Wi-Fi gratuito
disponível em todo o hotel. Acesso gratuito
e ilimitado ao Parque Terra Nostra.

ACTIVIDADES IN

GASTRONOMIA

ACTIVIDADES OUT

No nosso Restaurante, uma refeição é um
verdadeiro prazer Açoriano. Deixe-se guiar
pelas mãos do nosso chef e prove algumas
das nossas fantástias iguarias tradicionais.
O cozido e as caldeiradas das Furnas,
confeccionados nas caldeiras naturais da
Lagoa das Furnas, são um dos pontos altos
do Restaurante Terra Nostra.
A ementa, idealizada pelo Chef. Luís Pedro,
utiliza alguns ingredientes do próprio
Parque Terra Nostra, como os cogumelos ou
algumas ervas e legumes.

O TN Wellness Place é o local ideal para
desligar do stress e desfrutar de momentos
de
prazer
e
relaxamento.
Além
dos tratamentos de assinatura, realizados
em plena imersão com a natureza nos
jacuzzis naturais e no tanque termal,
o SPA dispõe de diversos tratamentos desde
rosto e corpo às massagens e terapias
holísticas.

Museus, entretenimento ao vivo e
performances artísticas frequentes oferecem
aos
viajantes
a
oportunidade
de
experienciar as várias facetas da história e
tradição açoriana.
Ponta Delgada é a cidade principal de São
Miguel e os visitantes conseguem explorar e
descobrir detalhes interessantes acerca do
seu estilo arquitetónico de fusão com um
simples passeio pelas suas ruas.

