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Amelia Island - Flórida e seus parceiros do setor turístico são 

Premiados, Elogiados e Reconhecidos 

 

  

AMELIA ISLAND, Flórida (28 de junho, 2012) – Amelia Island e vários de seus parceiros do setor 

estão celebrando recentemente inúmeras premiações e elogios. Amelia Island tem sido 

mencionada em várias reportagens sobre turismo no Yahoo!, SmarterTravel.com e no jornal USA 

Today; muitos dos resorts estão listados no Conde Nast Traveler’s Top 121 Golf Resorts in the 

world (Conde Nast Traveler: Os Tops 121 Resorts de Golfe do mundo) e três propriedades 

receberam reconhecimento de prestígio do setor. E mais, 10 acomodações receberam o 

prestigiado Certificado de Excelência do TripAdvisor. 

 

Fernadina Beach foi nomeada como uma das Best Five Florida and Georgia Beaches for 

Summer Runs (As cinco melhores praias da Flórida e Georgia para praticar corridas no verão) 



pelo Yahoo! em abril de 2012. Amelia Island está listada pela SmarterTravel.com e USA Today 

entre as 10 Charming Towns with Local Flavor (10 cidades mais charmosas com cultura típica) 

em maio de 2012. Fort Clinch State Park também foi listado no Top Five Florida State Park for 

Summer Tent Camping (Os 5 melhores parques para acampar no verão) pelo Yahoo! Sports em 

maio de 2012.  

   

Em 2012, 10 propriedades na Amelia Island receberam do TripAdvisor, o Certificado de 

Excelência. O Certificado de Excelência é oferecido para aproximadamente 10% das 

acomodações listadas no website e honra aqueles que tem os melhores comentários dos 

visitantes escritos no website. As seguintes propriedades da Amelia Island receberam o 

Certificado de Excelência: Addison on Amelia, Amelia Hotel at the Beach, Fairbanks House, 

Florida House Inn, Elizabeth Pointe Lodge, Hampton Inn & Suites, Hoyt House, Residence 

Inn – Amelia Island, The Ritz-Carlton, Amelia Island, e Williams House. 

 

O Ritz-Carlton, Amelia Island recebeu o prêmio de turismo mais prestigiado da América do 

Norte, o AAA Five Diamond (Cinco Diamantes), tanto para o resort, como para o restaurante Salt. 

Há somente outro hotel na Flórida que recebeu o mesmo prêmio AAA Five Diamonds: O Four 

Seasons em Palm Beach. Mais informações estão disponíveis em 

www.ritzcarlton.com/ameliaisland. 

 

O Hoyt House está aprovado entre as pousadas do Select Registry Property, se tornando uma 

das 400 pousadas do país em receber esta distinção. Select Registry realiza inspeções de 

qualidade em cada propriedade, assegurando uma hospedagem de alta qualidade. Hoyt House 

assim como Williams House, Elizabeth Pointe Lodge e Fairbanks House, todos em Amelia Island 

estão na lista do Select Registry. Visite www.hoythouse.com para mais informações.  

  

O Residence Inn em Amelia Island recebeu o prêmio Diamante em 2011, dado pela rede de 

hotéis Marriott por oferecer acomodações aconchegantes como se fosse a sua segunda casa. É o 

nível de distinção mais alto da rede Marriott, a honra foi dividida apenas com outros dois 

Residence Inn nos Estados Unidos. Visite www.residenceinnameliaisland.com sobre mais 

informações sobre a propriedade.  

  

Dois resorts em Amelia Island foram listados no Condé Nast Traveler’s Top 121 Golf Resorts in 

the world (Conde Nast Traveler: Os Tops 121 Resorts de Golfe do mundo), em abril de 2012. O 

Ritz-Carlton, Amelia Island (5° lugar) e Omni Amelia Island Plantation (15° lugar) estavam 

entre os 20 melhores resorts de golf da Flórida.   

. 

Em julho, o Teatro Comunitário de Amelia Island receberá um prêmio nacional pelo American 

Association of Community Theatre (Associação Americana de Teatro Comunitário) na convenção 

anual em Nova Iorque. O prêmio Twink Lynch honra teatros comunitários por completar com 

sucesso grandes passos em novas direções, expandindo serviços a comunidade e conseguindo 

http://www.ritzcarlton.com/ameliaisland
http://www.hoythouse.com/
http://www.residenceinnameliaisland.com/


desenvolver outro nível de organização. O Teatro Comunitário de Amelia Island está em seu 31° 

ano e construiu uma nova instalação em 2010. Para mais informações sobre o Teatro 

Comunitário de Amelia Island e as performances, acesse www.ameliacommunitytheatre.org. 

  

Para informações adicionais sobre Amelia Island, visite www.ameliaisland.com. 

 

Sobre Amelia Island 

No litoral mais precioso do nordeste da Flórida, Amelia Island é uma ilha rica em história e em 

belezas naturais de tirar o fôlego. Constantemente no ranking das 10 melhores ilhas da América 

do Norte dos leitores da revista Conde Nast Traveler, Amelia Island oferece praias enormes e 

maravilhosas, muita vida selvagem e águas cristalinas. Resorts de primeira qualidade com spas 

de nível internacional, competições de golf e jantares exclusivos se misturam sem esforço com 

uma coleção cativante de pousadas e distritos históricos. A ilha abrange a praia de Fernandina, 

que já foi um porto vibrante da época Vitoriana e ainda um centro muito charmoso com lojas 

diversas, atrações e lanchonetes. Esqueça aquele lugar comum para passar as férias, venha ter 

lindas lembranças de Amelia Island. Para mais informações aos visitantes e planejamento online, 

visite www.ameliaisland.com. 
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