Alojamento
Açores
Ilha de São Jorge
Hotel São Jorge Garden
Hotelaria / Hotel / ***
Morada: Avenida dos Baleeiros s/n9800-526
VelasVelasIlha de São Jorge
Telefone: +351 295 430 100 Fax: +351 295 412 736
E-mail: hotelsjgarden@mail.telepac.pt Website:
http://www.hotelsjgarden.com
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Baby Sitter; Bar; Sala de televisão vídeo; Número de camas: 112;
Número de quartos: 58; Acesso à internet; Piscina; Preço
Indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Serviços e equipamentos no quarto:
Ar condicionado; Telefone; Televisão; Secador de cabelo;
Minibar; Quarto com aquecimento; Quartos para fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
pessoas com mobilidade reduzida;
Pagamentos:
Aceita cartões de credito;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 07h30 - 10h00;

O Hotel S. Jorge é uma unidade hoteleira, situada na típica vila
de Velas da ilha de S. Jorge. Priviligiado, devido à zona onde está
inserida, virada ao mar, a 200 metros das zonas de comércio e
de locais de interesse turístico, a 7 km do aeroporto.
Todos os quartos estão dotados dos meios necessarios para a
comodidade dos nossos cliente, virados para o mar e jardins
envolventes, parabólica, musica ambiente e circuito interno de
video.
O Hotel S. Jorge dispõe ainda de piscina para adultos e crianças,
luxuosa sala de convivio, esmerado serviço de bar, com
esplanada para as ilhas do Pico e Faial, loja de recordações,
terraço com vista panorâmica, ampla e comfortavel sala
povivalente para banquetes e reuniões, serviço de lavandaria,
depósito de bagagens, rent-a-car, estacionamento privado,
serviço de câmbios e cofre geral para guarda de valores.
Um impecavél serviço e o máximo conforto, são os expoentes
que distinguem o Hotel, para dar resposta aos mais exigentes.
O Hotel S. Jorge, é a unidade ideal para uma estadia repousante,
estando adaptado para que se torne numa experiência
agradável, com a possibilidade de visitar os enumeros pontos
turísticos da ilha e optar pelo circuito do triângulo S. Jorge, Pico e
Faial.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
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Jardins, Parques e Florestas
Açores
Ilha de São Jorge
Jardim da Praça da República
Morada: Praça da República Velas - Ilha de São Jorge
Horários:
Acesso livre.;
Outras Informações:
Área: 2.300 m2.;
Caraterísticas e Serviços:
Parque de estacionamento; Instalações sanitárias; Bar;
Restaurante;
Acessos:
Autocarro;
Situado no largo principal da vila de Velas, o Jardim beneficia de
um enquadramento arquitetónico notável, delineado pelos
edifícios da Câmara Municipal e da Sociedade Filarmónica
Velense.
Neste agradável espaço de lazer, o coreto é o palco privilegiado
para os concertos e espetáculos que aqui se realizam.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
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Praias
Açores
Ilha de São Jorge
Zona Balnear da Preguiça
Morada: Velas Ilha de São Jorge
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Temperatura média da agua no verão (ºC): 21; Segurança
ou Vigilância; Aluguer de toldos/chapéus de Sol;
Atividades:
Mergulho;

Situada no concelho de Velas, a Preguiça é uma das principais
zonas balneares da Ilha de São Jorge. Com boas infraestruturas
de apoio, esta zona balnear possui águas muito transparentes,
apreciadas pelos praticantes de mergulho.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
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