
O Terra Nostra Garden Hotel reabre hoje ao 
público com uma nova classificação de 4 estrelas, 
após obras totais de remodelação, que o preten-
dem colocar entre os melhores hotéis nacionais.

Situado no Vale das Furnas, ilha de S. Miguel, 
o Terra Nostra Garden Hotel, integra-se num 
dos dez melhores “Retiros Verdes” do Mundo - 
citando a Condé Nast Traveler -, o Parque Terra 
Nostra, existente desde o século XVIII, de 
onde recebe e absorve a fantástica atmosfera 
em harmonia com a natureza num conjunto 
admirável de exotismo e misticismo. 

Em operação contínua desde 1935, numa 
altura em que os Açores começavam a fazer 
parte do circuito internacional de viajantes que 
procuravam uma experiência verdadeiramente 
diferente, o Terra Nostra Garden Hotel reabre, 
oferecendo o mesmo charme e a exclusividade 
de então, aliados ao conforto a que a contem-
poraneidade nos habituou.

O novo Terra Nostra Garden Hotel conta 
agora com 86 quartos, distribuídos entre os 
dois edifícios que constituem as duas 
diferentes alas do Hotel, e que irão manter a sua 
traça arquitetónica: a ala Art Deco, construída 
nos anos 30 e a ala Jardim, projetada nos anos 90.

O conceito de decoração do hotel inspira-se 
no estilo Art Deco, com a introdução de elemen-
tos e materiais contemporâneos, convidando ao 
conforto, induzindo bem-estar, exclusividade e 
uma perfeita integração no Parque Terra Nostra. 
Passam agora a estar disponíveis e melhorados, 

novos espaços de Wellness e, para a realização de 
eventos , tirando partido do enorme potencial do 
Vale das Furnas, que permitem a realização de 
programas com atividades temáticas e, de retiro 
de reflexão nas mais variadas vertentes. 

A par da remodelação do edifício, o novo 
Terra Nostra Garden Hotel coloca em evidência 
a excelência dos produtos açorianos, reforça a 
experiência associada ao Cozido das Furnas 
(totalmente confecionado com o calor das 
caldeiras vulcânicas) e dá prioridade à defesa e 
utilização dos recursos naturais hídricos únicos 
do Vale das Furnas. 

Para além destes pequenos grandes prazeres, 
o Restaurante TN conta com uma variada carta 
de vinhos, indo ao encontro dos gostos mais 
exigentes num ritual em que a degustação e o 
prazer pela boa mesa, são reinventados em 
ambientes e serviço de imenso requinte. 

Uma estadia neste hotel representa a fruição 
de invulgares sensações de bem-estar, que 
podem perdurar por uma vida. 

Atreva-se a partilhar desta experiência com 
conforto e em harmonia com a natureza! 

Deixe-se levar pelos seus sentidos e faça já a 
sua reserva em:

www.bensaudehotels.com

A PARTIR DE HOJE, O ARQUIPÉLAGO DOS

 AÇORES, PODE ORGULHAR-SE COM A 

REABERTURA, APÓS  REMODELAÇÃO DE

 UM DOS HOTÉIS MAIS EMBLEMÁTICOS 
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