
FRESH AND COOL 
Elegante e contemporâneo, o Delano é o hotel do momento em South Beach para quem curte badalação,

luxo casual e experiências sensoriais 

LUXURY
por CAMILA LARA E RENATA ZANONI



A trilha sonora é de uma delicada
batida eletrônica que não inco-
moda, mas dá ritmo. À beira da pis-
cina, mulheres de corpos
esculturais em biquínis D&G, Lan-
vin ou de qualquer outra grife ca-
ríssima turbinam o bronzeado
enquanto degustam seus coquetéis
à base de champanhe com seus na-
morados ou amigos igualmente es-
tonteantes. Muito provavelmente
uma delas é Jennifer Lopez, Gisele
Bündchen ou Madonna, algumas
das celebridades que curtem o pool
club mais hypado de Miami. E é
exatemente sob essa ótica que o
Delano importa para o mundo um
lifestyle da Miami Beach que per-
meia os sonhos sobre a badalação 
e o glamour do lugar. 
O plano de se tornar darling da nata
da sociedade norte-americana na
Flórida contou, é claro, com alguns
aliados nessa missão. Philippe
Starck foi convocado para recriar a
decoração do prédio art déco e dar
seu toque contemporâneo incon-
fundível ao hotel. A fórmula do
mago do design moderno foi man-
ter as características originais mes-
clando-as com elementos classudos
e exclusivos, e integrando os am-
bientes de forma muito despreten-
siosa. Tanto que o Delano, apesar
de toda a badalação atrelada a seu
nome, pode ser muito familiar e

Ao lado, o terraço de um dos 
bangalôs de frente para a piscina.
Na página ao lado, a piscina do
hotel. Na dupla anterior, o 
terraço do Agua Spa com vista 
panorâmica para Miami 

ELEGÂNCIA CASUAL E 
MODERNIDADE DÃO O TOM
AO DELANO SOUTH BEACH
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aconchegante – Tom Cruise já foi
visto brincando com sua Suri na pis-
cina mais de uma vez. O uso de
branco sobre branco e a predominân-
cia da cor em todos os ambientes 
foram base para o projeto, além da
opção por mobiliário e objetos de 
decoração assinados por artistas
como Antoni Gaudí, Salvador Dalí 
  e Mark Newson. 
O hotel também foi pioneiro ao apre-
sentar o lobby interior/exterior, cuja
união dos espaços do lobby, jardim e
pomar cria atmosfera agradável e
torna o vaivém em meio à natureza
uma alegre rotina entre os hóspedes.
No jardim não faltam flores de dife-
rentes cores e espécies, videiras, pal-
meiras de 15 metros, além de um
sofá vintage e um tabuleiro de xadrez
gigante para descontrair. 
Para chegar ao resultado final, a cola-
boração do arquiteto e designer Tim
Andreas foi fundamental e acrescen-
tou texturas com cores sutis com pa-
letas de verde e detalhes como as
cestas de maçã verde deixadas em
cada um dos 198 quartos. Há, é
claro, um tipo de acomodação para
cada estilo de hóspede, desde lofts e
suítes até bangalôs duplex à beira da
piscina. Todos equipados com o que
existe de mais exclusivo em termos
de conforto, os apartamentos contam
com amenities da marca de ingre-
dientes naturais Malin + Goetz, ba-
nheira de mármore em estilo romano
e terraço com vista para a piscina.

A excelência também foi incorporada à oferta gastronô-
mica do hotel que, além da pecha de cool, ainda fica num
dos melhores pontos da Collins Avenue e tem o apelo de
ser pé na areia. Casual, porém elegante, o restaurante
Bianca, que faz parte do The Light Group, famoso por
deter ótimos restaurantes e clubs, principalmente em Las
Vegas, é o que se pode chamar de um lugar fresh and chic.

Ao lado, o espaço do UMI Sushi & 
Sake Bar. Na página ao lado, o elegante 
restaurante Bianca
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O menu, inspirado na moderna culinária
italiana, ganha os comensais com delícias
como massa caseira com trufas frescas ou
linguine preparado com mariscos, alho e
vinho branco. Do mesmo grupo, o Umi
Sushi & Sake Bar funciona sob o comando
do chef Toshi Motoyama, que já esteve à
frente de casas como Zuma e Makoto, e
serve os clássicos de sushis entre muitas re-
ceitas inventivas. Destaque para o Delano,
um prato feito com a combinação de la-
gosta, carne de Wagyu e trufas negras.
Todos os pratos pedem um dos coquetéis
de saquê para acompanhar. Assim como no
restante do hotel, o Umi também tem dese-
nho inovador: uma enorme mesa disposta
no centro convida todos os clientes a sen-
tarem juntos e, assim, celebrarem um jan-
tar bem casual e animado.

De cima para baixo, a
penthouse e a piscina do
Delano South Beach

NO DESIGN CRIADO POR
PHILIPPE STARCK O
BRANCO PREDOMINA 



Se os restaurantes já são badalados 
e atraem o crème de la crème de

Miami, o nightclub FDR desbanca
qualquer noitada da cidade. Tam-
bém inaugurado em 2012, o sofisti-
cado club subterrâneo homenageia
o ex-presidente Franklin Delano
Roosevelt com o uso das iniciais em
seu nome e recebe DJs de renome
mundial para comandar as pick-ups.
Nesse ambiente fervilhante, os drin-
ques também fazem referência a
Roosevelt, como o de New Deal
(uma combinação de bourbon, polpa
de pêssego e ginger beer) e o Presi-
dential, que mistura gim, suco de
limão e ginger beer.
Frequentado por hóspedes ou não
hóspedes, o spa do Delano confirma
a essência fervilhante do restante do
hotel, mas sabe transformar toda
essa energia em paz e vitalidade. No
menu de tratamentos do Agua Spa
estão revigorantes opções para o
corpo e rosto aplicadas com produ-
tos da marca själ skincare, que ex-
plora as propriedades da água.
Depois de cada massagem ou tera-
pia, vá até a varanda do spa, que fica
no topo do edifício, para apreciar a
vista 360 graus que o lugar oferece
da cidade. A sensação é a de estar no
lugar certo, na hora certa. 

GUIA TOP
Diárias a partir de US$379. 
Reservas: 305 672 2000 ou 
delano-hotel.com

De cima para baixo, um dos elegantes
quartos do hotel e uma das cabanas 
privativas do Delano Beach Club

O HOTEL É MUITO
BADALADO. PERFEITO
PARA VER E SER VISTO 


