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Canadiano | Urban Nature Hotel em Ponta Delgada

O Hotel Canadiano renasceu e apresenta-se moderno, aconchegante e atento às necessi-
dades dos viajantes atuais. Uma experiência que reúne conforto e história, a que se 
junta um conceito de restauração que une o melhor dos produtos açorianos ao ritmo 
da cidade. 
Localizado no quarteirão dos museus, no cento histórico de Ponta Delgada, o Candiano  
| Urban Nature Hotel ca a uma distância a pé das principais atrações a visitar em 
Ponta Delgada, seja para um roteiro cultural e artístico, com destaque para os núcleos 
do Museu Carlos Machado, seja para um passeio idílico no Jardim José do Canto, uma 
experiência colorida no Mercado da Graça, ou uma caminhada à beira mar na avenida 
marginal.
Com uma localização perfeita, é o ponto de partida ideal para uma viagem in-Com uma localização perfeita, é o ponto de partida ideal para uma viagem in-
esquecível em São Miguel, com o conforto e comodidade de um estacionamento 

privado.  



Quartos Espaçosos

Os quartos apresentam três tipologias diferentes, gardenview (25m2), quartos Os quartos apresentam três tipologias diferentes, gardenview (25m2), quartos 
comunicantes  (2 quartos com 22 m2 cada), e junior suites (32m2). Com áreas amplas 
e confortáveis, todos os quartos têm closet, zona de estar e de trabalho, casa de banho 
com duche e varanda privada, além das comodidades indispensáveis para uma estadia 
confortável, como mini bar, chaleira,  cofre com tomada para carregamento e secador 
de cabelo.
Todos os promenores foram cuidadosamente selecionados para garantir conforto Todos os promenores foram cuidadosamente selecionados para garantir conforto 
acrescido: Camas espaçosas (2x1m) com elegantes luzes de leitura, mobiliário 
confortável e têxteis de tons neutros, num ambiente de luz acolhedor.

Todo o hotel é equipado com wi- gratuito e os quartos estão servidos por TV 

com 43 polegadas, ligações USB para carregamento junto à cabeceira. 

Rua do Contador, 24-A
9500-050 Ponta Delgada
São Miguel, Açores - Portugal

T:  +351 296 287 421
book@hotelcanadiano.com

www.hotelcanadiano.com



Restaurante OAldeão

O Restaurante OAldeão, com acesso direto à rua, combina uma ala interior e uma 
confortável área de lounge exterior.
No interior, as cores neutras diluem-se em pormenores arrojados para uma experiência 
deliciosa.
Aqui, o conceito do menu é de “comfort food”, aliando a frescura dos produtos locais Aqui, o conceito do menu é de “comfort food”, aliando a frescura dos produtos locais 
a um estilo de culinária despretensioso e descontraído. A cozinha com terroir tem 
assinatura do Chef Yves Gautier apaixonado pela fusão entre o melhor da qualidade 
dos produtos regionais e as técnicas de cozinha.
A garrafeira oferece uma variada seleção de vinhos regionais e nacionais 
cuidadosamente escolhidos para harmonizar com as criações do chef.
O lounge no exterior é o lugar perfeito para os ns de tarde entre amigos depois de um O lounge no exterior é o lugar perfeito para os ns de tarde entre amigos depois de um 
dia de passeio ou de uma reunião importante.

OAldeão ca completo com a carta de cocktails do Cocktail Bar. 
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Mais informação:

Mais informação:
Departamento de Marketing e Comunicação: marketing@hotelcanadiano.com
Reservas: book@hotelcanadiano.com
Front Desk: frontofce@hotelcanadiano.com

Sobre a Edmundo Pavão e Filhos, Lda.

A operar desde 1982, a sociedade é detida pela terceira geração da família Pavão.A operar desde 1982, a sociedade é detida pela terceira geração da família Pavão.
O Canadiano | Urban  Nature Hotel presta homenagem aos seus fundadores, 
Edmundo e Teolinda Pavão, empresários corajosos que zeram o percurso da 
aldeia da Bretanha em São Miguel para o mundo, tendo regressado à ilha para 

fazer nascer o Hotel Canadiano, em 1982. 
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