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Canadiano Urban Nature Hotel
u m  n o v o  c o n c e i t o  d e  h o t e l a r i a ,  n a s c e  e m  P o n t a  D e l g a d a !

a  n e w  c o n c e p t  o f  h o s p i t a l i t y ,  b o r n  i n  P o n t a  D e l g a d a !



Sobre nós
ABOUT US

Hospitalidade é o nosso foco e missão. Acolher 
com familiaridade, para uma sensação de 
entrega & conforto. A inspiração remonta a 
1982. 
No coração de Ponta Delgada, na ilha de 
São Miguel, nos Açores, renasceu o Hotel 
Canadiano, totalmente remodelado e 
renomeado de Canadiano – Urban Nature 
Hotel. Um hotel com história que hoje é um 
verdadeiro resort de cidade, numa ilha onde 
a Natureza se sente. Um hotel onde a agitação 
do dia-a-dia fica à porta e a magia acontece. 
Um lugar para férias, para trabalho, para 
conviver, para sentir. Um lugar para viver, 
experimentar e para regressar. 
Com 50 quartos o Canadiano – Urban Nature 
Hotel é despretensioso, mas sofisticado, 

Hospitality is our focus and main mission. 
Welcoming with familiarity, for a feeling of ease 
& comfort. Our inspiration dates back to 1982. 
In the heart of Ponta Delgada, on the island of 
São Miguel, in the Azores, Hotel Canadiano was 
reborn, completely renovated and renamed as 
Canadiano - Urban Nature Hotel. A city-resort 
concept hotel with emblematic past, on an 
island where Nature is felt in all its essence. An 
hotel where the hustle and bustle of everyday life 
stays at the door and magic happens. A place for 
vacations, for work, to socialize, to feel. A place 
to live, experience and a place to return to. 

With 50 rooms Canadiano - Urban Nature Hotel 
is unpretentious, yet sophisticated,



moderno e simples, com ampla luz natural 
e espaços abertos. Deixe-se ficar sem olhar 
para o relógio no nosso Bar, apreciando um 
cocktail ou um snack cheio de identidade 
açoriana. 
Experimente o nosso Restaurante Aldeão- um 
espaço de soul food, onde o sabor e a elegância 
da comida são um apelo aos sentidos. 

Pensámos em si! Tomámos as medidas de 
segurança e distanciamento social. Queremos 
que se sinta tranquilo e que deixe o tempo 
fluir.
Um espaço aberto, disponível seja para um 
copo com amigos, uma refeição de negócios 
ou em família, ou para uma estadia que 
certamente não irá esquecer.

modern and simple, with ample natural light 
and open spaces. Allow yourself to forget about 
time at our Bar, enjoying a cocktail or snack 
with the Azorean identity. Try our Restaurant 
Aldeão - a soul food space, where the taste and 
elegance of the food are an appeal to the senses. 

We thought of you! Here we have adopted all 
security and social distance measures. We want 
you to feel at ease and let the time flow. 
An place opened, available either for a drink 
with friends, a business meal, a family gathering, 
or for a stay that you will certainly not forget.





As principais atrações de Ponta Delgada estão à nossa porta.
A poucos passos do Teatro Micaelense e do Museu Carlos Machado, 
estamos a escassas centenas de metros da Igreja Matriz de Ponta 
Delgada, das principais ruas de comércio e serviços e perto do mar.

No Canadiano – Urban Nature Hotel aproveite uma agenda de eventos 
que brinda ao lado bom da vida, com concertos, eventos de show 
cooking, brunch ao domingo e a conveniência do estacionamento 
para aquela reunião de negócios ou tarde de trabalho que precisa da 
inspiração que o design oferecido pelo novo Canadiano – Urban Nature 
Hotel.

Friendly Living, happy welcoming

The main attractions of Ponta Delgada are on our doorstep.
A few steps from Teatro Micaelense and Carlos Machado Museum, we are 
only a couple meters away from Igreja Matriz de Ponta Delgada, from the 
main shopping and service streets and very close to the sea.

At Canadiano - Urban Nature Hotel, enjoy an agenda of events that offers 
the good side of life, with concerts, show cooking, Sunday brunch and the 
convenience of parking for that business meeting or work afternoon that 
needs the inspiration from the design offered by the new Canadiano - 
Urban Nature Hotel.

Friendly Living, happy welcoming



As nossas gentes
OUR PEOPLE



Do Canadiano- Urban Nature Hotel faz parte ainda 
hoje a família, mas não só a de sangue. A família de 
colaboradores que acompanharam tantos desafios 
ao longo dos anos tornando esta uma empresa PME 
Líder em 2019, respeitada pela sua história e pela 
sua incrível capacidade de contar com uma equipa 
feita de pessoas locais, que cresceram e fizeram 
deste hotel um projeto profissional e pessoal.

Uma comunidade local e interativa, mais que uma 
empresa que se re-inventa não só com uma nova 
decoração, mas sobretudo com uma hotelaria 
criativa para um melhor turismo pós-covid.

Part of the famility of Canadiano- Urban Nature 
Hotel is still part today, but not only relatives. 
The family of employees who have followed so 
many challenges over the years making this a SME 
Leader company in 2019, respected for its past and 
its incredible ability to rely on a team made up of 
local people, who have grown and made this hotel a 
professional and even personal life projects. 

Canadiano is a local and interactive community, 
more than just a company that reinvents itself- not 
only for the a new decoration, but above all with a 
creative hospitality for a better post-covid tourism.





Sabemos que os hotéis não são todos iguais. E 
acreditamos que o Canadiano – Urban Nature 
Hotel é mais do que um edifício com história.

É um ponto de encontro, um lugar feito por 
pessoas, onde se cruzam histórias, línguas e 
culturas. Um lugar onde se fazem negócios, 
onde se concretizam sonhos.

Somos práticos, convenientes, descomplicados, 
informais, cordiais. Cumprimentamos com 
um sorriso aberto. Acreditamos na entrega ao 
cliente e levamos o profissionalismo a sério. 
Gostamos de agradar, de surpreender.

We know that hotels are not all the same. And we 
believe that Canadiano - Urban Nature Hotel is 
more than a building with history.

It is a meeting point, a place made by people, 
where stories, languages and cultures intertwine. 
A place where business is done, where dreams 
come true.

We are practical, convenient, uncomplicated, 
informal, cordial. We greet with an open smile. 
We believe in customer dedication and take 
professionalism seriously. We like to please, to 
surprise.

Manifesto
MANIFEST



Eventos e Conferências
EVENTS AND MEETINGS

Neste hotel não há salas de reunião e de 
conferências. Há espaços vivos, zonas 
desenhadas para o conforto que apesar 
de poder ser usadas em exclusivo, são 
salas com personalidade, arejadas e 
vivas. Contando com luz natural (com 
possibilidade de escurecimento total), 
quer a zona de Restaurante quer da 
Sala de Estar beneficiam de acesso 
directo à rua, bem como terraços 
com varandas e pequeno espaço 
verde. Assegurando arejamento e 
espaços amplos para garantir os 
distanciamentos de segurança hoje 
exigidos, os dois espaços são passíveis 
de reservar para uso privativo quer 
para apresentações, conferências 
e reuniões, quer para encontros 
empresariais e tardes de trabalho 
produtivas em conjunto com a normal 
actividade dos estabelecimentos. 

In this hotel there are no meeting and 
conference rooms. There are living 
spaces, areas designed for comfort that, 
although they can be used exclusively, 
they are rooms with personality, airy 
and alive. With natural light (although 
with the possibility of total darkness), 
both the Restaurant area and the Living 
Room benefit from direct access to the 
street, as well as terraces with balconies 
and a small green area. Ensuring airing 
and ample spaces to guarantee the 
safety distances required today, the two 
rooms can be reserved for private use 
either for presentations, conferences 
and meetings, or for business meetings 
and productive evenings working 
together with the normal activity of the 
establishments. 







A equipa do Canadiano - Urban Nature Hotel fará tudo para 
contribuir para o sucesso de qualquer projeto, pessoal ou 
empresarial. Asseguramos os meios audiovisuais e os serviços de 
cafetaria, boas-vindas ou cocktail. Garantimos o acesso ao wi-fi e 
apoio documental (papel de carta, caneta, dossier, águas).

A nossa localização, no centro da cidade de Ponta Delgada, e o 
estacionamento privativo, tornam tudo mais fácil.

Canadiano - Urban Nature Hotel team will do everything to contribute 
to the success of any project, personal or business. We guarantee 
audiovisual media and cafeteria, welcome or cocktail services. We 
provide access to wi-fi and documentary support (stationery, pen, 
file, water).

Our privileged location, in the center of Ponta Delgada, and the 
private parking, make everything easier.



          : possibilidade de uso de quarto por meio dia (desenhado a pensar 
numa tarde de descanço, numa escala na cidade antes de uma viagem ou de um encontro 
com conforto de um quarto).
  Sugestão: Das 13h00 às 17h00: -45% da tarifa diária. 

           : Utilização de espaço da Sala de Estar com acesso gratuito wifi, café 
ou bebida e snack e estacionamento.
 Sugestão: Tarde ou Manhã de Trabalho (aproximadamente 3h) 2 Pessoas com 
estacionamento (2 viaturas) + 4 bebidas de cafetaria + 2 mini snacks e 2 peças de fruta: 15€ 

     : Agende as suas reuniões connosco num programa que agiliza a sua 
agenda com toda a segurança. Inclui serviço de welcoming na recepção, bebidas ou 
cafés e finger-foods idealizado para 6 a 8 participantes. Inclui estacionamento.
 Proposta: Reunião em corner privativo no espaço Aldeão (aproximadamente 
2h30) 16 welcome-drinks + 16 bebidas de cafetaria + 16 snacks ou finger-foods: 60€ 

           : aluguer do espaço Aldeão com disposição de sala como desejado 
(em U, em Escola, em Conferência) assegurando as medidas de seguranças orientativas 
da DGS. Inclui TV ou projector e tela ou outros meios audiovisuais (sistemas de som, 
etc). 
 Utilização do Espaço em Plateia com distanciamento com 30 participantes + 
mesa de honra (aproximadamente 4h) + welcome drink + águas + material estacionário 
+ bebidas de cafetaria + snacks/ finger foods : 100€ 

  :         : da decoração, ao bolo, sem esquecer o ambiente, aqui há lugar para 
celebrações privativas de aniversários, renovação de votos, baby showers com o sentido 
prático de contar com a nossa cozinha, espaços ao ar livre e estacionamento.
 On-Request

Created by Vectorstall
from the Noun Project

Created by Laurin Kraan
from the Noun Project

Created by Chunk Icons
from the Noun Project

Created by DailyPM
from the Noun Project

Created by ILKEBRS
from the Noun Project

Day Use Downtime

Pacote  de  Trabalho

Dia de Reunião

Conferências e Workshops

Celebrações Privadas



             : possibility of using a room for half a day (designed for a rest afternoon, 
or a stopover in the city before a big trip or meeting with the comfort of a room).
 Suggestion: From 1 pm to 5 pm: -45% of Daily Rate 

   : Usage of the Living Room with free wifi, coffee or drink and snack and parking.
 Suggestion: Work Afternoon or Morning (approximately 3h) 2 People with parking (2 
vehicles) + 4 cafeteria beverages + 2 mini snacks and 2 pieces of fruit: 15 € 

  : Schedule your meetings with us in a program that streamlines your schedule 
with complete security. It includes a welcoming service at reception, drinks or coffees and 
finger foods designed for 6 to 8 participants. Includes parking.
 Suggestion: Meeting in a private corner at Aldeão Restaurant area (duration of 
approximately 2h30) 16 welcome drinks + 16 cafeteria beverages + 16 snacks or finger foods: 60 € 

        : rental of the Aldeão’s Restaurant room on a desired layout (in U, 
in School-layout, Conference-mode) ensuring the guiding security measures of the DGS. 
Includes TV or projector and screen or other audiovisual media (sound systems, etc.).
 Audience-layout usage ensuring security distance with 30 participants + honor table 
(duration of approximately 4h) + welcome drink + water + stationary material + cafeteria 
drinks + snacks / finger foods: 100 € 

          : from the decoration, to the cake, not forgetting the perfect atmosphere, 
here there is room for private birthday celebrations, renewal of vows, baby showers with the 
practical sense of having our kitchen, outdoor spaces and parking services.
 On-Request

Day Use Downtime

Working Pack

Meeting Day

Conference and Workshop

Private Celebrations

Created by Vectorstall
from the Noun Project

Created by Laurin Kraan
from the Noun Project

Created by Chunk Icons
from the Noun Project

Created by DailyPM
from the Noun Project

Created by ILKEBRS
from the Noun Project



PEQUENO-ALMOÇO
07H:30 - 10H:30

breakfast

WIFI GRATUITO

free wifi

BAR & RESTAURANTE
08H - 24H

bar & restaurant

Os nossos serviços
OUR SERVICES



ÁREAS EXTERIORES

open-air areas

RECEPÇÃO 
24H

welcome desk



IMPRESSÕES & 
CÓPIAS

prints and copies

TOMADAS DE 
CARREGAMENTO 

charging sockets



FACILIDADES PARA 
MOBILIDADE REDUZIDA

reduced mobility facilities

PARQUE 
PRIVATIVO

private park



Estamos ao dispor para criar o seu programa
w e  w i l l  b e  a t  y o u r  d i s p o s a l  t o  d e s i g n  y o u r  o w n  p r o g r a m



marketing@hotelcanadiano.pt
Ponta Delgada -Açores

Whatsapp: +351 918 764 300 
Phone: +351 296 287 421

GPS: 37°44’43.4”N  |  25°40’02.3”W

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


