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On the top
Venha connosco e explore 
as torres e os miradouros da 
cidade. Surpreenda-se com 
suas vistas e sua história!
Come with us and explore city 
towers and lookouts. Be amazed 
by their views and their history.

 Segunda • Monday
 11H - 12H

 Whale Watching Bar (7 piso • floor)

Free

Mergulho no 
oceano
A dive in the ocean
Seja corajoso e disfrute em 
uma das muitas piscinas 
oceânicas da ilha connosco, 
as piscinas do Pesqueiro!
Be brave and imerse yourself 
into one of many ocean 
pools of the island with us, 
the Pesqueiro pools!

 Segunda • Monday
 16H - 17H

 Lobby

Caminhe connosco
Walk with us
Não sabe para onde ir fora do 
Hotel? Não se preocupe! Nós 
mostramos-lhe o melhor da 
cidade de Ponta Delgada!
Don’t you know where to go 
outside of Hotel? Don’t worry! 
We will show you the highlights 
of Ponta Delgada city!

 Terça • Tuesday
 11H - 12H

 Lobby
Free

Workshop Pindas
Alfazema • Lavender
Embarque em uma viagem 
sensorial e aprenda como 
fazer uma pinda de alfazema.  
Embark on a sensory journey 
and learn how to make 
a lavender sprinkle. 

 Terça • Tuesday
 16H - 17H

 Spa
Free

Artesanato
Handicraft
Leve consigo a lembrança 
perfeita destes dias em 
S. Miguel, dos artesãos locais.
Take with you the perfect 
souvenir of these days in 
S. Miguel, by local artisans.

 Seg - Sex  • Mon - Fri
 17H - 20H

 Lobby 

Street Art Tour
A arte de rua espalhou-se 
pelas paredes da cidade. 
Conheça o melhor da arte 
urbana connosco!  
The street art have spread along 
the walls of the city. Get to know 
the best street art with us!

 Quarta • Wednesday
 11H - 12H

 Lobby

Run Forest, Run
Junte-se à nossa equipa 
ao final do dia para uma 
corrida junto à costa.
Join our team at the end of the 
day for running along the coast.

 Quarta • Wednesday
 17H30 - 18H30 

 Lobby 

Pineapple
Já experimentou o ananás 
açoriano? Não perca essa 
oportunidade de provar 
e saber como e onde eles 
são cultivados na ilha.
Have you tried Azorean 
pineapple? Don’t miss this 
chance to taste and know 
how and where they are 
grown on the island. 

 Quinta • Thursday
 11H - 12H

 Lobby

Mercado 
de sabores
Market Flavors
Delicie-se com as iguarias 
no Mercado da Graça. 
O nosso staff mostrar-lhe-á 
os melhores sabores da ilha!
Indulge yourself with delicacies 
at Graça Market (Farmer’s 
Market). Our staff will show 
you the island’s best flavors!

 Sexta • Friday
 11H - 12H

 Lobby

Desporto no Lobby
Sports at Lobby
Acompanhe o melhor do 
desporto durante o fim-de-
semana. No Lobby Market 
será o melhor lugar para 
apoiar sua equipa!
Follow up what it’s hot on 
sports during weekend. At 
Lobby Market will be the best 
place to support your team!

 Sábado • Saturday
 14H - 18H

 Lobby
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