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Está naquela que é conhecida por Ilha Verde - São Miguel. Situa-
do numa tranquila zona de Ponta Delgada, numa posição privi-
legiada e sobranceira à cidade, o Th e Lince Azores tem óptimos 
acessos a toda a ilha, permitindo a quem visita deslocar-se facil-
mente aos principais pontos de interesse turístico. Oferece 154 
quartos, distribuídos por 6 pisos, com fantásticas vistas sobre o 
Oceano e sobre a parte sul da ilha. Dispõe de confortaveis áreas 
publicas que abrangem o lobby do hotel, 2 bares, 1 restaurante 
com uma intensa luz natural, 4 salas de reuniões e eventos. Existe 
ainda um Kids Club, A Toca do Lince, o espaço ideal para os mais 
novos, e uma zona de lazer, com piscina interior/exterior, jacuzzi, 
sauna e ginásio. Tem wi-fi  gratuito em todas as áreas publicas e 
quartos. Estacionamento (pagamento directo).

Hotel ****

Avenida Dom João III, 29. PONTA DELGADA

Th e Lince Azores Great

O VIP Executive Azores Hotel, com um design moderno e arroja-
do, dispõe de 229 quartos onde se combina um serviço de quali-
dade, conforto e requinte. Esta unidade oferece excelentes con-
dições para ambos os segmentos, lazer e negócios, bem como 
vistas magnífi cas sobre a cidade de Ponta Delgada e as serras 
circundantes. Este Hotel 4 estrelas dispõe de 1 Restaurante com 
2 pisos, Grill no 8º piso com vista panorâmica sobre a cidade e 
o mar. No Hotel poderá ainda usufruir de um excelente ginásio, 
de piscina interior, squash, bar, parque estacionamento privativo 
e coberto e salão de beleza/ cabeleireiro. Os clientes do Hotel 
podem ainda usufruir do serviço de Internet Wireless.

Hotel ****

Rua de S. Gonçalo, 131. PONTA DELGADA

Vip Executive Azores

O novo Grand Hotel Açores Atlântico resulta de uma remode-
lação total de um dos mais emblemáticos hotéis de Ponta Del-
gada muito referenciado pela excelente localização, próxima do 
centro histórico, face à Marina e benefi ciando de uma excelente 
vista para o oceano. O Hotel Açores Atlântico dispõe de 140 
quartos, divididos em 62 City View,18 Bay View, 50 Ocean View, 
5 Júnior Suites e 5 Suites.Todos os quartos estão equipados com 
ar condicionado, telefone, Smart tv, wi-fi , minibar, cofre, seca-
dor de cabelo, mesa de trabalho e cadeirão. Conta ainda com 
ginásio, piscina interior aquecida e wifi  gratis em todo o hotel. 

Hotel *****

Av. Infante D. Henrique, 113. PONTA DELGADA

Grand Hotel Açores Atlântico

Este alojamento fi ca a 18 minutos a pé da praia. Localizado no 
centro da Ilha de São Miguel, o Azoris Royal Garden, dispõe de 
uma piscina exterior com um terraço com espreguiçadeiras e de 
quartos com ar condicionado, varandas, televisão por cabo e de 
uma casa de banho privativa com um secador de cabelo. Conta 
com o Restaurante Jardim com cozinha internacional e pratos 
regionais, bar com piano com música ao vivo, café que serve 
também gelados, campo de ténis, piscina interior aquecida, cen-
tro de fi tness com equipamento cardiovascular e um centro de 
spa que providencia massagens.

Leisure & Conference Hotel ****

Rua de Lisboa. PONTA DELGADA

Azoris Royal Garden

Com 123 quartos e vistas deslumbrantes para o mar, o Azor Hotel 
é um hotel animado e cosmopolita com uma piscina exterior, lo-
calizado em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel no Arquipélago 
dos Açores. Cada moderno quarto insonorizado possui ar condi-
cionado, mini-bar e televisão de ecrã plano por cabo. As casas de 
banho privativas dispõem de banheira ou chuveiro, de secador de 
cabelo e de produtos de higiene pessoal gratuitos. Está disponível 
acesso Wi-Fi gratuito em toda a propriedade. O spa e as comodi-
dades de bem-estar, bem como um centro de conferências irão 
abrir em breve. A cerca de uma caminhada de 15 minutos, os hós-
pedes irão encontrar locais de interesse, tais como o Forte de São 
Brás e a Igreja Matriz de São Sebastião. A Lagoa das Sete Cidades 
encontra-se a 25 km e o Aeroporto de Ponta Delgada fi ca a 7,5 km. 

Hotel *****

Av.  Joao Bosco Mota Amaral, 4. PONTA DELGADA

Azor
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Localiza-se no Vale das Furnas na ilha de S. Miguel, rodeado por 
caldeiras e nascentes de águas lisas ou termais e integrado no 
magnífi co Parque Botânico Terra Nostra, considerado nacional 
e internacionalmente como jardim de excepção. Dispõe de 81 
quartos divididos em 58 Twins, 16 Duplos, 2 Individuais, 2 Sui-
tes e 3 King Twins. Todos estão equipados com aquecimento, 
telefone directo, TV satélite e secador de cabelo. Conta ainda 
com Business Center, salas de conferência, banquetes, Internet 
Wireless nos espaços públicos, piscina interior aquecida, court 
de ténis, parque de estacionamento privativo e acesso gratuito 
ao Parque Botânico Terra Nostra.

Hotel ***

R. Padre Jose Jacinto Botelho, 5. FURNAS

Terra Nostra Garden

Situado no centro histórico de Ponta Delgada, o Comfort Inn 
Ponta Delgada apresenta quartos com televisão por satélite. Fica 
a 10 minutos a pé da Praia. Todos os quartos incluem ar con-
dicionado, uma secretária e um banho privativo com produtos 
de higiene pessoal e secador de cabelo. Dispõe de quartos para 
Não Fumadores e comodidades para pessoas com mobilidade 
Condicionada. A Avenida Infante Dom Henrique fi ca a cerca de 
400 metros do hotel. O seu famoso passeio marítimo apresenta 
uma variedade de restaurantes e locais de diversão nocturna.

Hotel ***

Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro 61. PONTA DELGADA

Comfort Inn Ponta Delgada

Localizado na área histórica de Ponta Delgada, perto do “Campo 
de São Francisco” e “Forte de São Brás”, o hotel está a poucos 
minutos a pé do centro da cidade, principal área comercial e 
bancos. Base perfeita para começar a explorar a cidade e a Ilha 
de São Miguel. Com 102 quartos, dos quais 70 Twin, 14 King, 8 
Triple, 5 Single, 4 Junior Suites, 1 Suite Deluxe com possibilidade 
de varanda e vista panorâmica sobre o oceano e a cidade, cada 
quarto está equipado com acesso Wi-Fi gratuito, ar condiciona-
do, telefone directo, TV por cabo, cofre, banho completo com 
secador de cabelo. Conta com quartos comunicantes para as 
famílias. Alguns quartos têm varanda (a pedido e sujeito a dis-
ponibilidade).

Hotel ***

R .Joao Francisco Cabral, 1-3. PONTA DELGADA

Vila Nova

O Terceira Mar Hotel, em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, é o 
Hotel da Coleção Bensaude com uma relação mais próxima com 
o mar, com uma excelente localização exclusiva em plena Baía 
do Fanal, na base do Monte Brasil, o maior ex-líbris de Angra do 
Heroísmo. Todos os quartos possuem uma vista deslumbrante 
sobre o Oceano Atlântico e estão equipados com Ar Condicio-
nado, tv cabo, secador de cabelo, minibar e varanda. Dispõe de 
piscina, em estilo infi nity, que proporciona momentos únicos,  
acesso privado ao mar, assim como um Health Club com piscina 
interior aquecida, ginásio, banho turco e sauna.

Hotel ****

Portoes de S ão Pedro, 1. TERCEIRA

Terceira Mar

Em frente à marina e ao Porto de Cruzeiros de Ponta Delgada na 
Ilha de São Miguel, o Hotel Marina Atlântico oferece uma vista 
soberba para o mar e para o colorido das bandeiras nos mastros 
dos barcos. Como hotel de referência de Ponta Delgada, a sua 
decoração luminosa e contemporânea, inspirada em motivos 
náuticos convida à serenidade e providencia uma experiên-
cia única. Quartos com ar condicionado, telefone, wifi , cofre e 
secador de cabelo. Possui 2 twins adaptados. Tranquilamente, 
poderá desfrutar de um serviço completo de Health Club, pisci-
na interior e saborear a sua reconhecida e distinta cozinha com 
produtos típicos açorianos.

Hotel ****

Av. Joao Bosco Mota Amaral, 1. PONTA DELGADA

Marina Atlântico
�

O Furnas Boutique Hotel está localizado nas Furnas, na Ilha de 
São Miguel nos Açores, um lugar de uma beleza única e onde se 
verifi ca a maior concentração de águas termais na Europa. Os 
quartos estão equipados com ar condicionado, telefone, seca-
dor, cofre, televisão, acesso à Internet( libre), roupão, minibar. No 
lado exterior do restaurante, aproveite para descansar no lounge 
e visitar o jardim de ervas aromáticas. Aproveite igualmente o 
lobby market para comprar alguns dos produtos e utensilios 
usados no restaurante À Terra, ou outras iguarias locais.   

Hotel Termal & Spa ****

Avda. Dr. Manuel de Arriaga, s/n. FURNAS

Furnas Boutique


