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Grátis

...

Abril
April

Esfoliante caseiro
Homemade exfoliant

Descubra com as nossas
terapeutas a melhor forma de
fazer um esfoliante caseiro
e aproveitar ingredientes
que tem em casa.
Discover with our therapists
the best way to make a
homemade scrub and enjoy
ingredients you have at home.

Segunda • Monday
15H30 - 16H30
Spa

Cheese & wine
tasting with Vitor

Tem encontro marcado com o
Vitor, o Diretor Geral, para uma
degustação de queijos e vinhos.
You have an appointment with
Vitor, the General Manager, for
a cheese and wine tasting.

Segunda • Monday
17H30 - 18H30
Cheese Corner (Lobby floor)

@Azor Hotel

Free
Kids activities

Caminhe connosco

Surpreende os teus
pais e aprende a pôr a
mesa lá em casa.
Surprise your parents and
learn to set the table at home.

Explore Ponta Delgada com
a nossa equipa e descubra
todos os encantos da cidade.
Explore Ponta Delgada with
our team and discover all
the charms of the city.

Aprende a pôr a mesa
Learn to set the table

Segunda • Monday
16H - 17H
À TERRA

Take a walk with us

Quarta • Wednesday
11H - 12H
Lobby

Market Flavors

Delicie-se com as iguarias
no Mercado da Graça. O
nosso staff mostrar-lhe-á os
melhores sabores da ilha!
Indulge yourself with delicacies
at Graça Market (Farmer’s
Market). Our staff will show
you the island’s best flavors!

Quinta • Thursday
11H - 12H
Lobby

Be a bartender

Junte-se à equipa do WWB e
aprenda a fazer o seu cocktail
favorito. Seja a estrela dos
convívios lá em casa.
Join the WWB team and learn
how to make your favorite
cocktail. Be the star of the
gatherings at home.

Terça • Tuesday
15H30 - 16H30
WWB

Mercado
de sabores

Run Forest, Run

Kids activities
Arts training

Com a Sarah vais desenhar
as memórias da tua
viagem por São Miguel.
With Sarah you will perpetuate
the memories of your trip in
São Miguel, through drawing.

Quarta • Wednesday
14H - 15H
Lobby

Junte-se à nossa equipa ao
final do dia para uma corrida
(ou caminhada) junto à costa.
Join our team at the end
of the day for running (or
walking) along the coast.

Quinta • Thursday
17H30 – 18H30
Lobby

Pineapple

Já experimentou o ananás
açoriano? Não perca essa
oportunidade de provar
e saber como e onde eles
são cultivados na ilha.
Have you tried Azorean
pineapple? Don’t miss this
chance to taste and know
how and where they are
grown on the island.

Sexta • Friday
11H - 12H
Lobby

Truffles workshop
Aprenda com o João a fazer
as maravilhosas trufas.
Learn from João how to
make wonderful truffles.

Sexta • Friday
16H - 17H
À TERRA Lab

Yoga

Através das orientações
da Carolina, aproveite este
momento para relaxar
com a prática de Yoga.
With the guidance of Carolina,
take this time to relax.

Domingo • Sunday
16H - 16H45
Gym
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Para mais informações e inscrições nas atividades envie um email à Vanessa • For more information and registration for activities please send an email to Vanessa
experience@azorhotel.com

