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De um maravilhoso pôr do sol a brisa do oceano. Morgans Hotel Group oferece um ambiente 
mágico para casamentos 

 

Miami, Florida (June 28, 2013) – É o seu dia de casamento. A Mãe Natureza presenteou 
com um clima perfeito, as flores são lindas, o cenário mágico, o vestido de casamento é a 
perfeição. Familiares e amigos estão reunidos e o noivo está esperando por seu convidado 
de honra. Celebrar o início de suas vidas juntos em um dos destinos mais exóticos e 
românticos do mundo - South Beach - onde detalhes pessoais vão garantir a memória 
desse dia especial que vai durar para sempre. Felizes para sempre começa com um 
casamento em um dos três hotéis mais emblemáticos na praia: Delano, Shore Club ou 
Mondrian South Beach.  

"Morgans Hotel Group oferece as noivas casamentos de contos de fadas. Quer se trate de 
um íntimo por do sol de Miami se reunindo parao SIM frente ao oceano repleto de 
diversão e brisa, o Delano, Shore Club e Mondrian oferecem o cenário perfeito para a sua 
celebração do amor. "JP Oliver, Gerente Geral do Delano. "Nós temos as definições de 
casamento para o seu grande dia. Podemos lidar com todos os detalhes - flores, bolo, 
música, jantar, F & B - para fazer esta festa verdadeiramente mágica”. 

Se você está planejando seu casamento, o Morgans Hotel Group está oferecendo as noivas 
um novo incentivo para reservar o seu  casamento  2013/2014 em uma das propriedades 
de sua escolha do Morgans Hotel Group até 31 de Dezembro. Noivas que reservarem um 
mínimo de US $ 15.000 em catering do casamento serão recompensadas com duas noites 
cortesia para lua de mel, se confirmar a sua reserva de casamento até o final do ano, disse 
Oliver. 
 
Um mínimo de $ 15,000 em alimentos e bebidas excluindo taxa de serviço e impostos 
sobre vendas, e a oferta estadia de cortesia não se aplica às reservas de casamento 
existentes. A estadia é válida para mini-moon/honeymoon ou outras reservas de viagens 
que ocorrem dentro de três (3) meses após a data do casamento e podem ser trocados 
quando o casamento tiver sido pago na íntegra. Aplica-se em datas Blackout, e a oferta é 
baseada na disponibilidade e intransferível. 

Para mais informações, favor contatar o Departamento de Eventos Especiais pelo 305-695-

3264. 
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SOBRE MORGANS HOTEL GROUP 

Morgans Hotel Group Co. (NASDAQ: MHGC) é amplamente creditado como o criador do 

primeiro hotel "boutique" continuando líder do setor da indústria de hotel boutique. Morgans 

Hotel Group opera Morgans, Royalton e Hudson, em Nova York, Delano e Shore Club, em South 

Beach, Mondrian, em Los Angeles, South Beach e Nova York, Clift em San Francisco, Ames em 

Boston, Sanderson e St Martins Lane em Londres, e um hotel em Playa del Carmen,México. 

Morgans Hotel Group tem participações d propriedade ou possui vários desses hotéis. Morgans 

Hotel Group tem outras transações de imóveis em vários estágios de finalização, incluindo 

Delano e Mondrian em Marrakech, Marrocos; Hudson e Mondrian em Londres, Inglaterra; 

Delano em Cesme, na Turquia, e em propriedades do Mondrian em Istambul, Turquia; Doha, 

Qatar e Nassau, Bahamas. Morgans Hotel Group também possui um controle de 90% no grupo 

Light, empresa líder no segmento de gastronomia em estilo de vida e bebidas. Para mais 

informações, visite www.morganshotelgroup.com   

http://www.morganshotelgroup.com/

