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CELEBRAÇÕES DE ANO NOVO COM O MORGANS HOTEL GROUP EM SOUTH BEACH
VIRADA DE ANO NO DELANO SOUTH BEACH
Delano South Beach Celebra a chegada de 2014 com uma espetacular performance ao lado da piscina
por TheWeeknd
O icônico Delano South Beach se prepara para entrar em 2014 com uma festa de Ano Novo inesquecível
e extravagante. O artista e produtor de R & B The Weeknd irá se juntar aos convidados e dar boas vindas
a 2014, com uma performance especial ao lado da piscina no Delano South Beach. Continuando com as
festividades no Delano Beach Club, o “hit maker” canadense irá até ao lounge subterrâneo, FDR no
Delano, onde a celebração vai continuar até o início da manhã.
Opções de Ano Novo no Delano:
Festa à beira da piscina com a performance de The Weeknd - US$ 200 por pessoa
Festa à beira da piscina e FDR com o anfitrião The Weeknd - US$ 250 por pessoa
Jantar completo no Bianca e pacote da festa - US$ 700 por pessoa
Para reservas de cabana e sofás ligue 305.924.4071 ou e-mail Delanonye@lightmia.com.
QUANDO:
Tercça-feira, Dez. 31
9 p.m. – 5 a.m.
SHORE CLUB SOUTH BEACH BRINDA 2014
Com o cantor de reggae Matisyahu

QUEM/O QUE
Shore Club South Beach convida para celebrar o Ano Novo 2014 sob as estrelas com jantar no Terrazza e
uma apresentação ao vivo de hebraico cantor de reggae Matisyahu. Tomando o palco à beira da piscina
antes da famosa "King Without a Crown" o DJ residente do Shore Club será Corey Chase. Além do brinde
da meia-noite e champanhe, a comemoração no Shore Club contará com um jantar especial de quatro
pratos com vista para a piscina e festa. Assentos estão disponíveis das 18:30-20:30 (US$ 175 por pessoa)
e 21:00-01:00 (US $ 225 por pessoa, incluindo o brinde do champanhe). Ingressos para a festa são US$
100 por pessoa (incluindo champanhe brinde) ou US$ 50 por pessoa, com reservas de jantar.
Para obter informações do jantar acesse:

http://backofhouse.morganshotelgroup.com/hotel-events/nye-at-terrazza/
Reservas de Ingressos e mesas:
http://backofhouse.morganshotelgroup.com/hotel-events/nye-at-terrazza/
786.276.6772
QUANDO
Terça-Feira, 31 de Dezembro de 2013
Jantar 6:30 p.m. até 1 a.m.
Festa a partir das 9 p.m.
CELEBRE O ANO NOVO NO MONDRIAN SOUTH BEACH
Curta a estonteante vista, Fogos de Artifício e Entretenimento ao vivo em 31/12
QUEM/O QUE
Comemore a véspera do Ano Novo 2014 em grande estilo no Mondrian South Beach com uma mistura
abundante de entretenimento ao vivo, fluindo champanhe e fogos de artifício, deslumbrante vista para
o coração da Biscayne Bay. Os hóspedes do Mondrian South Beach vão começar o Ano Novo com
performances do talentoso Oscar Mattison, Drek Martinez, Tyler Sheritt e Rosa Cashmere, enquanto
desfrutam de um open bar das 08:30 pm até 12:30 am. Ingressos começam em US$ 115 por pessoa.
Para um toque de capricho, os hóspedes poderão deliciar-se com a instalação de arte FriendsWithYou
antes de tomar parte na contagem regressiva ao vivo muito esperada para 2014, acompanhado de um
brinde de champanhe cortesia. Conhecida por suas comodidades especiais e ofertas à beira da piscina
de luxo definidos em frente ao mar de Biscayne Bay, Mondrian South Beach é o cenário perfeito para
brindar o novo ano e comemorar o fim de 2013, com um toque de glamour e experiência inigualável.
Para obter informações do Pacote de Jantar, por favor visite:
http://backofhouse.morganshotelgroup.com/hotel-events/mondrian-south-beach-fireworks-over-thebay/
Reservas de ingressos e mesas:
http://mondriansouthbeachnewyearseve.com/
QUANDO:
Terça, 31 de Dezembro, 2013
8 p.m. – 3 a.m.
Premium open bar a partir das 8:30 p.m. - 2:30 a.m.
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