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O Canadiano renasceu e apresenta-se moderno, aconchegante e atento às
necessidades dos viajantes atuais. Localizado no quarteirão dos museus,
no cento histórico de Ponta Delgada, o Candiano | Urban Nature Hotel
fica 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 inesquecível em São
Miguel, com o conforto e comodidade de um estacionamento privado.



Oferecemos um pequeno-almoço no caso de early check-out!



Day Use Downtime: possibilidade de uso de quarto por meio dia
(desenhado a pensar numa tarde de descanso, numa escala na cidade
antes de uma viagem ou de um encontro com conforto de um quarto)

Working Pack: Utilização de espaço da Sala de Estar com acesso
gratuito Wi-fi, café ou bebida, snack e estacionamento

Meeting Day: Agende as suas reuniões connosco num programa que
agiliza a sua agenda com toda a segurança. Inclui serviço de
welcoming na receção, bebidas ou cafés e finger-foods idealizado
para 6 a 8 participantes. Inclui estacionamento.

Conference / Workshop: 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 projetor e
tela ou outros meios audiovisuais (sistemas de som, etc)

  

O nosso Business Center oferece pacotes que
tornam qualquer tarde de trabalho
descomplicada com Wi-fi, apoio documental
(papel de carta, caneta, dossier, águas) com a
vantagem da localização no centro da cidade e
estacionamento privativo.

 



 A nossa equipa de receção e bar está disponível 24h para reserva de
atividades ou aluguer, tem o gosto de proporcionar-lhe as nossas
refeições ligeiras e bebidas quentes cuidadosamente pensadas em si.



12 King Garden View
20 Twin Garden View
8 Twin Street View
8 Triple Garden View
2 Junior Suite



Ar condicionado Wi- fi gratuito em todo o hotel

 Smart TV
 

Chaleira elétricaMini Bar

Cofre
Suporte de
Bagagem



Tomadas universais Tomadas USB

Luzes de leitura



Duche walk-in

Champô e  gel de banho

Sabonete líquido e body lotion

WC



No Canadiano, apelamos à reutilização das toalhas

Secador



Todos os quartos têm varanda

EspelhoCortesia



Somos pet friendly!

Oferecemos bebedouro/comedouro, biscoitos de cortesia, uma manta e uma
cama.
Temos pet parking a ser usado no momento do check-in.

Será cobrada uma taxa adicional por animal, por noite a ser paga no valor de
25€. Quaisquer danos causados ao alojamento e à propriedade serão da
responsabilidade dos seus donos.



Se é praticante de ioga, fale connosco! 
Disponibilizamos o tapete.

Queremos que os nossos hóspedes desfrutem
dos Açores por completo! Por isso
disponibilizamos toalhas gratuitamente que
podem ser usadas nas praias, piscinas e águas
termais. 



Investimos nos detalhes da fotografia de Rui Soares, na arte de João Rei,
juntos das molduras em acácia de Ricardo Pereira, tornando o Canadiano
mais acolhedor e autêntico.



O restaurante Aldeão combina os elementos açorianos de terra e mar,
para uma experiência que desperta as melhores sensações, perfeito para
partilhar e provar sabores de produtores locais.  

 O conceito do nosso menu é de "Comfort Food" unindo a frescura dos
produtos regionais com o despretensioso e relaxante estilo de cozinha.
Assinada pelo Chef Yves Gautier apaixonado pela fusão de produtos
regionais e técnicas de cozinha moderna.

 A nossa adega oferece uma seleção de vinhos açorianos e nacionais
escolhidos para resultar com as criações do nosso Chef, tornando-se
numa jornada sensorial que procura ser uma rica e entusiasmante
experiência para verdadeiros amantes de degustação de sabores e
paladares autênticos, sem pressa, respeitando os produtores locais,
inspirados no conceito de Slow Food. 



Terminamos a nossa visita na esplanada que nos permite desfrutar do ritmo da
cidade de Ponta Delgada com um cocktail ou comida ligeira confecionados pela
nossa equipa!


