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~W~otel em Miami tern
t tudo o que o turista
precisa: paz e servifos
de alta qualidade

Toda a area do Turnberry Isle e urn convite ao relaxamento

Sombra edguafresca
noTurnberry Isle

As suites sao grandes e espacosas

JL. -JL. Existem momentos
em que tudo que precisamos e
simplesmente o que aquele velho
adagio popular diz: sombra e agua
fresca. Mas nao e facil encontrar
isso no cotidiano. E por essa razao
que o hotel Turnberry Isle, em
Miami, oferece uma estrutura
para o desfrute de toda a paz
proporcionada pela paisagem de
praia. Uma fileira de palmeiras
alias e plantas nativas da a cara do
Clube Turnberry Isle, formando
uma praia privada, um verdadeiro
paraiso tropical. Nesse pequeno
pedaco do Atldntico, e possivel
explorar o alto-mar ou entao jogar
uma partida de voleibol na areia.
A alguns passos dali, a piscina
e um convite ao relaxamento.
Para umas beliscadas durante o
dia, o Grill Beach Club tern um
refrescante e informal menu de
pratos que inclui wraps, sanduiches,
saladas e deliciosas opcoes para
criancas. Como cortesia, o hotel
oferece service de toalhas, frutas
congeladas e amostras do smoothie.
A propriedade possui ainda dois
campos de golfe, um restaurante
premiado chamado Steak Bourbon,
o Tenis de Canas elite, tres piscinas
e mais de 400 espacosos quartos e
suites. Para quern quer aproveitar
mais mo momenta de relaxamento,
o Turnberry Isle apresenta ainda o
Spa & Fitness Center, uma grande
area, com seu proprio edificio,
separado da entrada principal do
hotel. No segundo andar ficam
o que eles acham de arte do
mimo, que corresponde a cinco
quartos faciais, duas estacoes de
cosmeticos, quatorze salas de
massagem, duas salas de tratamento
molhadas (para esfoliacao corporal
e envolvimentos de lama), uma
sala para hidroterapia, sala de
banheira, quatro salas para
manicure e pedicure. E para sair
do Turnberry Isle muito mais
tranquilo e ainda bem cuidado.
0 PARA SABER MAIS: WWW.
ITURNBERRYISLEMIAMI.COM
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Standart Double Bed Guest: Quarto Standart Double Bed Quest com TV de tela plana, mini-bar e controle de climatizacao

Hilton Miami: 0 hotel fica na peninsula de Blue Lagoon

Coral cafe: 0 ambiente oferece cafe-da-manna, almoco e jantar •'

Trabalhp edescanso
na medida certa

Hotel Hilton Miami Airport oferece ampla estrutura para reunioes
de negocios e tambem um aparatopara o lazer e relaxamento

M

iami e uma das capitals do luxo,
das compras e dos negocios. Uma
viagem a esse paraiso americano merece uma estadia confortavel, requintada
e estruturada, que pode ser oferecida
pelo Hilton Miami Airport. Localizado
a apenas sete minutos do Aeroporto
International de Miami, o hotel tern
uma estrutura para eventos de negocios e convencoes. O local tem mais de
dezessete salas de reunioes, incluindo

duas para reunioes de diretoria. Alem
disso, o Hilton oferece tambem equipamento audiovisuais de ponta, opcoes de menu gourmet, departamento
de services de convencao completo,
e acesso a intenet de alta velocidade.
Todo um aparato para o trabalho,
mas tambem um ambiente que proporciona o descanso e relaxamento.
So a localiza^ao ja e suficiente para o
lazer: a propriedade esta situada em

uma peninsula particular em Blue
Lagoon e tem centre aquatico de aluguel de caiaques. Para a diversao
ficar ainda melhor, ha quadras de
tenis e basquetebol, piscina externa
e Jacuzzi. Os mais de quinhentos
quartos sao amplos, possuem controles de climatizacao individual, acesso
a internet, mini-bar, cofre e TV de
tela plana com filmes pay-per-view.
E ainda e um lugar em que se come
bem: o Coral Cafe conta com culinaria continental e fica aberto para
o cafe-da-manha, almoco e jantar.
Ainda ha o The Cove (bar do saguao)
e jantar no quarto disponivel 24 horas. Para umas comprinhas rapidas, o
hotel tem lojas de presentes. O PARA SABER MAIS: WWW.HILTONMIAMiAIRPOR.COM >
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Townhouse:
descontracao em Miami

O hotel oferece um
dima divertido e um
ambiente aconchegante

Terraco no utimo andar e uma area para o descanso

O

0 quarto tern uma decoracao descontraida

0 hotel oferece belos ambientes de convivio

TownHouse, hotel localizado em
Miami Beach, e um lugar badalado, aconchegante e descontraido.
Construido em 1939, o predio de
cinco andares e 69 quartos foi redefinido pelo designer India Mahadavi,
que atualmente reside em Paris. Os
detalhes do hotel oferecem o maximo
de descontracao e lazer. Os corredores foram reinventados na mesma
linha, servindo como ambientes de
convivio, com miisica ambiente, poltronas e sofas, jornais e quadrinhos.
"A ideia e que o lugar tenha certa
sofistica^ao e ao mesmo tempo seja
aconchegante, simples, um daqueles
lugares onde voce se sente em casa",
afirma o proprietario, Jonathan Morr.
Os quartos, com sua linha de moveis
clean, e mais um lugar para relaxar e
se divertir. As almofadas das camas,
junto com puffs redondos gigantes
e tapetes vermelhos e azul dao o clima de descontracao ao lugar. Para o
descanso, o terraco no ultimo andar
dispoe de cadeiras e mesas e espreguicadeiras para tomar sol. A noite,
de quinta a sabado, este terraco se
transforma em um lounge. 0 PARA
SABER MAIS: VWWV.TOWNHOUSEHOTEL.COM »•
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Buraco 18 de um dos campos do Fairmont Turnberry Resort: experiencia unica A

Glamour no
Fairmont Turnberry
Trata-se de um perfeito lugarpara escapar da correria
do dia a dia. Naprdtica, um sofisticado retiro em estilo
mediterrdneo, perfeitamente localizado ao norte de Miami

U

m programa especial de promocoes
que vai de primeiro de junho
a 30 de Setembro. Este requintado
oasis esta a disposicao, agora, com
precos absolutamente inimaginaveis.
Para os hospedes do Fairmont Turnberry
uma otima noticia: pode-se jogar nos
36 buracos campeoes da Florida. Em
tempo: os seus dois campos estao entre
os melhores da Florida. E, agora, a
promocao jogar gratuitamente deixa as
suas ferias muito mais dinamicas. A unica
cobrancja feita e a da taxa de cart de US$
40 por pessoa. Os dois campos, Soffer
e Miller, passaram por uma completa
renovacao e exibem uma paisagem
muito verde e tropical, contornadas por

dogles inteligente, esculturas de bunkers
e fontes de agua e lagos estrategicamente
posicionados, fazendo dos dois campos
o sonho do amante de golfe de todos os
niveis tornar-se possivel. Uma ilha em
meio ao campo Soffer, construida dentro
de um dos seus lagos, serve como morada
para os famosos flamingos cor-de-rosa.
Enquanto o campo Soffer se destaca
por suas lindas palmeiras e essa reserva
para os flamingos, o Millher exibe outras
especies tropicais da natureza. Os dois
foram reformulados visando contribuir
para a preservacao do meio-ambiente.
Como se nao bastasse tudo que oferece,
o resort ainda criou um menu especial
para criancas em todos os restaurantes do

resort, com excecao do Bourbon Steake,
para que elas saboreiem gratuitamente
seus pratos preferidos - feitos na
medida para o paladar dos pequenos.
Por esses e outros pontos sabemos que o
que realmente faz do Fairmont Turnberry
ser um lugar de refugio nas ferias e todo o
seu complexo. A piscina Laguna Pool e um
paraiso aquatico com escorregadores, rios
com correntezas, quadras de tenis e cabanas
privadas. O Ocean Club e um retiro privado
em uma area natural da praia com piscina,
esportes aquaticos disponiveis, restaurante
informal e service de atendimento para
quern esta la na areia, tomando banho de
sol. Alem disso, o resort ainda oferece o
Willow Stream Spa com varios tratamentos
de rejuvenescimento e relaxamento. Nos
meses de julho e agosto os entusiastas de
spa podem se premiar com um tratamento
facial de 90 minutos ou uma massagem
completa por apenas US$ 99,00 com
amenidades oferecidas gratuitamente,
que no final, totalizam um desconto
de 50% de desconto no tratamento.
O PARA SABER MAIS: WWW.FAIRMONT.
COM/TURNBERRYISLE TEL. 1-866-612-773.

