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Melhor lugar para as Celebrações de 04 de Julho em Miami - Mondrian South Beach
Miami Beach, Flórida (24 de maio de 2013) - A maior festa do verão estará aqui antes que você perceba.
Tempo para começar a fazer seus planos de viagem para os Estados Unidos para celebrar o seu Dia da
Independência! Desde quando os americanos se lembram, eles comemoram o quatro de julho com
espetáculo de fogos magníficos por todo o país - para ser mais exato, desde 1777.
Duzentos e trinta e seis anos mais tarde, Miami criou um marco neste feriado com seus próprios
eventos espetaculares. Sorte para nós, já que o Morgans Hotel Group está oferecendo o melhor lugar da
casa para experimentar as celebrações! Assista à luz do céu ao longo do centro de Miami, enquanto
experimenta a Bayside única de South Beach com o Mondrian South Beach. Projetado pela estrela
internacional Marcel Wanders, convidados do Mondrian serão capazes de relaxar, ver e apreciar a
famosa America’s Birthday Bash Celebration em Bayfront Park do Sunset Lounge sem as grandes
multidões. A queima dos fogos de artifício do Dia da Independência é uma grande tradição americana, e
se os seus planos de viagem estão em andamento para o mês de julho, Mondrian South Beach sabe
como comemorar em grande estilo!
O pacote festivo Mondrian’s Festive Fourth Package oferece acomodações em um quarto vista para a
baía com garantia de early check-in ao meio-dia; agrado de boas vindas, almoço em 04 de Julho junto à
piscina e churrasqueira e cadeiras reservadas para dois durante o dia e para a exibição dos fogos de
artifício. Você pode ainda fazer um upgrade para a cabana por US $ 500. Além disso, você receberá uma
garrafa de Champagne para brindar enquanto assiste os fogos de sua varanda, quarto ou à beira da
piscina, estacionamento com manobrista também está incluso. Tenha em mente que este 4 de julho cai
em uma quinta-feira, então você pode desfrutar de South Beach por mais o fim de semana antes ou
depois, ou esticar as festas em um feriado de uma semana. Para datas que não se enquadram em 4 de
julho, o pacote inclui um almoço à beira da piscina para dois. Diárias a partir de US $ 359 USD por noite
e é válido até 31 de julho.
Para mais informações sobre Festive Fourth ou para fazer reservas ligue para o seu agente de viagens
local, ou 00 XX 1 800 4969 1770. Os hóspedes também podem utilizar o código promocional PKJULY no
momento da reserva no site do hotel: www.mondrian-miami.com.

Não temos nenhuma dúvida de que o segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, teria
gostado dessa celebração do Mondrian, porque mesmo antes da Declaração de Independência que foi
assinada ele planejava fogos de artifício como parte das festividades. Em uma carta à sua esposa, Abigail
Adams, em 03 de julho de 1776, ele escreveu: "Eu creio que será celebrada por gerações como o grande
festival de aniversário sucedendo... Deve ser celebrada com pompa e desfiles, com espetáculos, jogos,
esportes, armas, sinos, fogueiras e iluminações, de uma ponta do continente para o outro ... "
Outras festas que acontecem em torno de Miami que os visitantes vão desfrutar e experimentar
durante o dia são: Key Biscayne Fourth of July Parade e a Old-Fashion July 4th Picnic no Barnacle The
Barnacle State Historic Park, em Coconut Grove.
SOBRE MORGANS HOTEL GROUP
Morgans Hotel Group Co. (NASDAQ: MHGC) é amplamente reconhecido como o criador do primeiro
hotel "boutique" e continua sendo líder do setor. O Morgans Hotel Group opera o Delano em South
Beach e Marraqueche, Mondrian em Los Angeles, South Beach e Nova York, Hudson em Nova York,
Morgans e Royalton em Nova York, Shore Club em South Beach, Clift em San Francisco, Ames em
Boston, Sanderson e St Martins Lane em Londres. O Morgans Hotel Group tem participação como sócio
e também é proprietário de vários desses hotéis. Morgans Hotel Group tem operações de outros bens
em vários estágios de finalização, incluindo propriedades do Delano em Las Vegas, Nevada; Cesme,
Turquia e Moscou, Rússia; as propriedades do Mondrian em Londres, Inglaterra; Istambul, Turquia;
Doha, Qatar e Nassau, Bahamas; e Hudson em Londres, Inglaterra. O Morgans Hotel Group também
possui uma participação de 90% no The Light Group, companhia líder de alimentos e bebidas. Para mais
informações, visite www.morganshotelgroup.com.

