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Férias com a família em Miami:
Deixe a liberdade tomar conta em um mundo selvagem!
Festas épicas de 4 de julho e passeios com curadoria do Parque Nacional dos Everglades - Um dos mais
extraordinários locais do Patrimônio Mundial da UNESCO dos EUA - junte a família e crie memórias de vida

Coral Gables, Flórida (Junho, 2017) – Vamos ao que interessa ... Pais: antes de mais nada vocês têm que
saber que seus filhos serão adolescentes, eles não vão querer viajar com mamãe e papai mais. É
exatamente por isso que é importante fazer viagens familiares agora, enquanto são mais novos e ainda
é divertido para todos! Como o aniversário dos 241 anos dos Estados Unidos dá início oficialmente ao
horário de verão na Flórida, é hora de definir as suas férias em Miami! Os flashes de vermelho, branco e
azul vão preencher os céus em julho, e Coral Gables e The Biltmore Hotel puxam todas as paradas para
celebrar o Dia da Independência com a maior festa da Flórida e recebem o verão com aventuras
familiares selvagens!
Se você estiver viajando para Miami durante a primeira semana de julho, o Biltmore é o lugar certo para
sua família ver de perto como é a comemoração do Dia da Independência americana! Enquanto os
americanos se recordam do passado, eles celebraram o quatro de julho com churrascos no quintal,
música, bebidas e fogos de artifício magníficos. A cidade de Coral Gables e o The Biltmore Hotel são
conhecidos por seus próprios eventos impressionantes. Eles vão sediar o popular Fireworks Spectacular
- uma atração favorita dos moradores locais e visitantes. As festividades começam no dia 4 às 17h00
com um Happy Hour, seguido do jantar The Stars and Strips BBQ e da queima de fogos as 21h00. Para
reservas 305 913-3244 ou july4th@biltmorehotel.com
Depois que festividades de 4 de julho se apagarem, as atividades de verão para a família se espalham!
Continuando a reinventar a experiência de viagem para os viajantes mais exigentes, o hotel Biltmore
oferece excursões ecológicas e atividades exclusivas para as famílias com destaque para as magníficas
aventuras no Everglades National Park, enquanto criam memórias para a vida. Este Programa de Viagem
Experiencial com o prestigiado operador turístico Dragonfly Expeditions inclui acomodações luxuosas,
um cardápio curado de atividades, bem como experiências gastronômicas exclusivas. O conjunto de
pacotes oferece flexibilidade para a seleção de quartos para as famílias e permite aos hóspedes
selecionar os passeios de sua escolha. O programa Exploring the Everglades só está disponível para os
hóspedes. The Everglades está localizado a menos de uma hora de distância e é uma experiência
imperdível para os amantes da vida da natureza e da vida selvagem.
THE EVERGLADES BACKWATER TOUR: uma manhã de descobertas e exploração em um dos lugares
selvagens mais preservados e bonitos do mundo. Percorra as águas subterrâneas dos Everglades,
vagueando em profundas águas do joelho até a cintura, à medida que você descobre cúpulas de

ciprestes exuberantes, enquanto as orquídeas nativas e as bromélias estão suspensas. Os hóspedes irão
aprender porque os conservacionistas descreveram esta área como "uma paisagem linda, robusta e
subtropical". Somente disponível para 0,1% de todos os visitantes que já visitaram os Everglades, este
passeio foi reconhecido pela National Geographic, The Weather Channel e Conde Nast Traveler como
um passeio de alta categoria. São fornecidos bastões e calçados aquáticos. O passeio será seguido pelo
almoço no encantador Camellia Street Grill em Everglades City. Lá você poderá desfrutar de aperitivos,
entrada, sobremesas e bebidas no pátio ao ar livre com vista para o rio Barron, antes de retornar ao
Biltmore. Após o almoço, o grupo irá passear pela Clyde Butcher Gallery em Big Cypress.
Internacionalmente conhecida por suas fotografias em preto e branco de paisagens naturais da América
do Norte, as fotos de Clyde Butcher despertam uma verdadeira sensação de compreensão e respeito
pela beleza natural do sul da Flórida. O valor do passeio começa com grupos de 4 pessoas $ 459/ por
pessoa. Grupo de 5 $ 341/ por pessoa e grupos de 6 $316/ por pessoa. Este passeio estará disponível em
1º de setembro.
TOUR DE AIRBOAT THE MICCOSUKEE INDIAN HERITAGE: acessível apenas por airboat, os hóspedes do
Biltmore viajarão várias milhas nos Everglades para experimentar dois campos históricos da ilha de
Miccosukee. Eles caminharão pelas ilhas que uma vez chamaram de casa para ouvir como as famílias de
Miccosukee, por gerações, aprenderam a viver em harmonia com o que muitos consideravam uma
paisagem inesquecível. Eles, naturalmente, procurarão a família de gators selvagens que vivem perto do
grande campo. Se eles aparecerem, o guia demonstrará sua habilidade em "falar gator". Para a
frequente admiração dos visitantes, os gators muitas vezes respondem. Em seguida, o itinerário é uma
visita à Galeria Clyde Butcher. Os amantes da arte natural aproveitarão um passeio pela galeria de
renome mundial. Butcher é conhecido por suas impressionantes imagens de beleza natural e seu gosto
especial pelo sul da Flórida é aparente e deve ser visto e apreciado. A última parada será uma
localização única nos Everglades que servem o bom churrasco com um pouco de sabor latino e, claro,
seus famosos Smoked Gator Ribs. O preço do passeio começa com grupos de 4 pessoa $349/ por pessoa
e grupos de 6 $259/ por pessoa.
CAMINHADA PELA THE ANHINGA TRAIL
Os hóspedes do Biltmore irão se dirigir para a parte sul dos Everglades, onde irão caminhar pela bela
Anhinga Trail, listada no Registro Nacional de Lugares Históricos dos EUA. Esta trilha atravessa um
pântano, muitas vezes repleta de vida selvagem, como jacarés, tartarugas, anhingas, garças e muitas
outras aves, especialmente durante o inverno. O grupo irá almoçar no Everglades Gator Grill que
oferece sanduiches de carne de jacaré, hambúrgueres e frango frito. Para a sobremesa, vamos parar em
um pátio de frutas à beira da estrada, à moda antiga, nos Everglades - "Robert is Here". Esse lugar antigo
é um popular destino da família em Everglades. Peça direto no balcão, pegue seu milkshake artesanal e
faça compras no meio da agitação e da enorme variedade de frutas e legumes locais na localização. O
preço do passeio começa com grupo de 4 pessoas $328 / por pessoa e grupo de 6 $ 234/ por pessoa.
IMERSÃO DE DIA INTEIRO EM EVERGLADES
Depois de um passeio panorâmico para o lado ocidental dos Everglades, as famílias irão desfrutar de um
passeio matinal de bonde elétrico no Shark Valley do Everglades National Park. Esses bondes ao ar livre
permitem uma oportunidade próxima para ver a vida selvagem dentro das pradarias de serra de cada
lado do bonde e fornecer uma maneira singular de experimentar a beleza dos Everglades. Em seguida,
acontece uma parada na galeria de Clyde Butcher, onde teremos a oportunidade de apreciar suas lindas
fotos da natureza e paisagens em preto e branco.

Finalmente e apenas acessíveis por airboat, os hóspedes irão viajar para os Everglades até a experiência
de dois campos históricos da ilha de Miccosukee. Eles caminharão pelas ilhas que uma vez chamaram de
casa para ouvir como as famílias de Miccosukee, por gerações, aprenderam a viver em harmonia com o
que muitos consideravam uma paisagem inesquecível. O preço do passeio começa com grupos de 4
pessoas $528 / por pessoa e grupos de 6 $ 409 / por pessoa.
A minutos da agitação do centro de Miami e do brilho cativante de South Beach, The Biltmore é um
refúgio luxuoso, um artefato histórico que atraiu e atraiu viajantes e jetsetters de todo o mundo nos
últimos 90 anos. Para mais informações sobre o The Travel Program ou para fazer sua reserva, visite
www.biltmorehotel.com ou entre em contato com Dragonfly Expeditions pelo email
info@dragonflyexpeditions.com.

