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Hotelaria +

Terra Nostra Garden Hotel reabriu ontem depois de remodelações
O Terra Nostra Garden Hotel, unidade do Grupo Bensaude nas Furnas, na ilha de São Miguel,
Açores, reabriu ontem depois de um intenso processo de remodelação que subiu a unidade a quatro
estrelas e que a dotou de cinco novos quartos, passando também pelas áreas públicas.
Com o objectivo de tornar o Terra Nostra Garden Hotel num dos melhores hotéis nacionais, as obras
tiveram início em Outubro de 2012 e criaram cinco novos quartos na ala Jardim, que mantém a
mesma traça arquitectónica, tal como a ala Art Déco.
Mas também as áreas públicas foram intervencionadas, o que é visível logo na recepção, que passou
a funcionar com um elo de ligação entre as duas alas de quartos, contando também com um novo
lounge.
Além destas alterações, o Terra Nostra Garden Hotel passou a contar também com uma nova área de
bem-estar, com sala de relaxamento com vista para o jardim, sauna, jacuzzi e piscina interior, tendo
ainda sido renovado o bar e criada uma área de esplanada, enquanto a sala de estar foi ampliada,
passando também a contar com lareira.
Já o restaurante passa a contar com vista panorâmica para o Parque Terra Nostra, enquanto a loja de
souvenirs se mantém, sendo ainda criada uma biblioteca e uma sala de reuniões, além de business
center.
Renovada está também toda a decoração da unidade hoteleira, que se continua a inspirar no conceito
Art Déco mas que foi agora complementada com a introdução de elementos contemporâneos mas
que se integram perfeitamente no ambiente do hotel e do Parque Terra Nostra.
O Terra Nostra Garden Hotel conta agora com 86 quartos, restaurante, bar com esplanada, lounge na
recepção, área bem-estar, sala de estar, loja de souvenirs, biblioteca, sala de reuniões e business
center. I.M.
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