
NATURE, HOSPITALITY AND RELAX





ENTRE COMO CLIENTE. 
DEIXE-NOS COMO FAMÍLIA

BEM-VINDO
WELCOME

COME IN AS GUESTS. 
LEAVE AS FAMILY

Esta é a nossa imagem de marca. 
Queremos que se sinta em casa !

Envolto num ambiente muito tranquilo, 
a Quinta da Magnólia oferece conforto, 

um saboroso pequeno-almoço com 
produtos frescos e artesanais.

This is our brand image.
We want you to feel at home !

Surrounded by a quiet atmosphere,
Quinta da Magnólia offers comfort, 

a tasty breakfast with fresh and
handmade products.



UMA ILHA SECRETA E MÁGICA
NOS AÇORES

Conhecida pelo queijo de São Jorge, produzido há 
mais de 500 anos, é também afamada pelas suas mais 
de 70 fajãs - terreno junto à beira-mar - na sua maioria 
habitadas. É a quarta maior ilha do Arquipélago dos 

Açores e mantém a sua cultura e costumes tradicionais 
em estado puro, proporcionando experiências 

autenticamente genuínas.

A SECRET AND MAGICAL ISLAND 
IN AZORES

Known for the “São Jorge” cheese, produced for more 
than 500 years, it is claimed for their more than 70 

“Fajãs” - land on the shore of the sea - most of all with 
local people living. It is the fourth bigger island of Azores 

Archipelago and keeps their culture and traditional 
habits, providing authentic and genuine experiences.

São Jorge



PONTOS DE INTERESSE

Café da Fajã dos Vimes (única produção de café na 
Europa) - 25km

Fábrica do Atum - 15km

Fábricas do Queijo - 9km

Fajã do Ouvidor (Poça Simão Dias) - 20km

Fajã da Caldeira de Santo Cristo (ideal para surf e único 
local com ameijoas no arquipélago) - 20km

Fajã dos Cubres - 18km

Pico da Esperança (ponto mais alto da Ilha) - 5km

Ponta dos Rosais - 13km

Museu Francisco Lacerda (Calheta) - 15km

Igreja de Santa Bárbara - 4 km

Vila de Velas - 9km

Vila da Calheta - 15km

POINTS OF INTEREST

Fajã dos Vimes Coffee House (unique coffee production 
in Europe) - 25km

Tuna Factory - 15km

Cheese factory - 9km

Fajã do Ouvidor (Poça Simão Dias) - 20km

Fajã da Caldeira de Santo Cristo (perfect place for surf 
pratice and unique place in archipelago with clams) - 20km

Fajã dos Cubres - 18km

Pico da Esperança (highest point in island) - 5km

Ponta dos Rosais - 13km

Francisco Lacerda Museum (Calheta) - 15km

Santa Bárbara´s Church - 4 km

Velas Village - 9km

Calheta Village - 15km



TRILHOS NA ILHA DE SÃO JORGE

HIKING TRAILS IN SÃO JORGE ISLAND

TRILHOS 

TRAILS

Fajã de Além PRC05 SJO

Fajã dos Vimes – Fragueira – Portal PR09 SJO

Norte Pequeno PRC06 SJO

Pico do Pedro – Pico da Esperança – Fajã do Ouvidor 
PR4SJO

Serra do Topo - Caldeira do Santo Cristo – Fajã dos 
Cubres PR01 SJO

GRANDES ROTAS

GR01 SJO Grande Rota de São Jorge 01

GR02 SJO Grande Rota São Jorge 02

GRAND ROUTES
GR01 SJO Great Route of São Jorge 01

GR02 SJO Great Route of São Jorge 02



LIBERTE O ESPÍRITO DE AVENTURA

Entre numa Viagem Épica, e venha conhecer o “Triângulo do Atlântico”: 
as ilhas de São Jorge, Pico e Faial

FREE YOUR SPIRIT

Start this Epic Journey and meet the “Atlantic Triangle”: 
the beautiful São Jorge, Pico and Faial Islands



A Quinta da Magnólia caracteriza-se por ser 
um Hotel de charme com um enquadramento 

natural muito especial, preservando a arquitetura 
típica de pedra basáltica dos Açores, talhadas 
por várias gerações. Oferece uma localização 
privilegiada na Urzelina, costa Sul da Ilha de 

São Jorge apenas a 5 minutos do Aeroporto da 
Ilha e 10 minutos. da sua principal Vila – Velas.

A sua situação geográfica central, permite 
aceder rapidamente aos principais polos 

atrativos da Ilha e esta localidade é conhecida 
pelo seu microclima favorável.

Quinta da Magnólia is a charming and family 
owned Hotel, with a very natural and special 
viewpoint, where the state-ofart is the typical 

basaltic stone architecture, which is mantained, 
by the former and present generation. It offers a 
unique location in Urzelina, south coast of São 
Jorge Island, only 5 minutes from airport and 10 

minutes away from main village – Velas. 

The accessibilities and central geographic 
situation are a great way to visit the main 
atraction areas in the Island, know for its 

favorable microclimate.

“Struttura nuova, posizione panoramica, piscina top,
personale molto disponibile, ottima colazione”



A Quinta da Magnólia dispõe de 10 Suites 
distintas, todas com características únicas e 

perfeitas para uma experiência autêntica na Ilha 
de São Jorge com todo o conforto que merece. 

As Suites são apelidadas com o nome das 
mais conhecidas Fajãs da Ilha São Jorge.

Quinta da Magnólia offers a total of 10 
Suites, all with unique singularity and perfect for 

an authentic experience in São Jorge Island 
with all the comfort that you deserve. 

The Suites are named with the most known 
“Fajãs” in São Jorge Island.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

Pequeno-almoço
Bebida boas-vindas

Amenities Aroma de Portugal
Água mineral
TV por cabo

WIFI de alta velocidade
Serviço de limpeza diário

Toalha de piscina
Serviço de informação sobre 

experiências na ilha
Estacionamento privativo gratuito

INCLUDED SERVICES

Breakfast
Welcome drink

“Aroma de Portugal” amenities
Mineral water 

TV cable
High-speed WIFI

Daily housekeeping service
Swimming pool towel
Information at desk

about outdoor experiences
Courtesy Parking



Fajã Caldeira Santo Cristo (27m2)

Fajã dos Vimes (22m2)

Fajã das Almas (24m2)

Fajã dos Bodes (19m2)

Fajã dos Cubres (27m2)

Fajã do Mero (22m2)

Fajã da Fragueira (28m2)

Fajã São João (40m2)

Fajã Redonda (24m2)

Fajã do Sanguinhal (24m2)

“Le calme, le bâtiment sublime, décoré avec goût et modernité. 
Excellente literie, Le personnel est aux petits soins. Idéalement 
situé sur l’île. des solutions de restauration à proximité. Et par 

dessus tout, la vue sur Pico et l’Atlantique est imprenable.”



São Mateus, Urzelina – Nº13
9800-405 São Jorge | Açores | Portugal

(+351) 295 414 211
info@quintadamagnolia.com
www.quintadamagnolia.com


