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SHORE THING ESTÁ DE VOLTA!
Shore Club ressuscita a melhor festa na piscina dos domingos
Miami Beach, Florida (abril de 2013) – Muitas coisas aconteceram em 2009. Você provavelmente se
lembra de onde estava quando Michael Jackson morreu, Tiger Woods teve sua vida secreta exposta e, é
claro, Taylor Swift ganhou Kanye'd no MTV Video Music Awards. Independentemente do que aconteceu
durante esse período, Miami iniciava a festa na piscina. Celebridades, como o cantor Flo Rida, eram
muitas vezes vistas participando da mais sexy, quente e íntima festa na piscina de South Beach, a Shore
Thing, no Shore Club. Há quatro anos, o Shore Club ressuscitou a melhor festa de domingo com velhos
amigos e novas regalias!
"As festas na piscina de domingo em South Beach sempre significaram uma coisa - Shore Club", disse
Lucy Martin, gerente geral do Shore Club. "Nossas festas na piscina são lendárias. Ninguém na cidade
sabe como fazê-las melhor!"
Atraindo celebridades, moradores e hóspedes em qualquer dia, você pode imaginar a importância dos
frequentadores da festa quando a Shore Thing está em pleno andamento. O atleta olímpico Ryan Lochte
foi flagrado aproveitando o azul infinito da piscina que se tornou um ícone em Miami Beach. Os mestres
originais estão de volta para a Shore Thing - DJ Irie, DJ Mateo Difontaine e DJ Gunars. Eles vão tocar até
o sol se pôr durante todos os domingos. Considerada uma das mais belas piscinas em South Beach, os
convidados serão transportados a um conjunto de oásis lindo e jardins tropicais exuberantes, inspirados
pela paleta de cores ricas e intensas Matisse do Jardin Majorelle de Yves Saint Laurent em Marrakech. A
Shore Thing do Shore Club refina a diversão em South Beach, Miami.
Os domingos no Shore Club são os mais importantes e badalados de South Beach e tem um cenário
perfeito para se socializar. A maior, a melhor e a mais cheia de convidados exóticos de Miami que vem
de todo o mundo, a Shore Thing apresenta uma variedade de espaços animados para se misturar e
conviver em grande estilo. Cadeiras de sol, cabanas, brindes de champanhe e funcionários lindos
povoam esse paraíso tropical. Há muitas celebridades... Sofia Vergara, Fergie e Usher foram vistos no
Shore Club, mas a realidade é que você nunca sabe em quem você vai esbarrar até relaxar em camas
personalizadas, variando o tamanho de 3,65 x 3,65 metros a 9,14 x 1,21metros . Essas áreas para
descanso tem muitos travesseiros pintados à mão e mantas grandes pintadas, todos feitos pelos artistas
Izar Patkin e Kim MacConnel. Os jardins que cercam o azul infinito das piscinas tem centenas de espécies

de plantas e árvores tropicais e Mediterrâneas como as palmeiras, a gigante ave-do-paraíso e uma
grande variedade de cactos e gardênias.
A praia é facilmente acessada pelas piscinas e não há lugar melhor com esse visual. As duas piscinas são
separadas por Rumbar, um local de encontro íntimo com 75 tipos diferentes dos melhores runs do
mundo.
Comece o seu domingo com a moderna experiência Shore Thing e desfrute de tudo, desde omeletes,
panquecas de ricota e limão e torradas francesas até saladas, massas, frutos do mar e sobremesas na
Terrazza’s libation – ilimitado para Mulheres Que Almoçarem. Depois de ir para a piscina, mantenha-se
hidratado com os especiais Grey Goose e Moët and Moët Ice. Para reservas de almoço, ligue para
305.695.3226.
QUANDO: Aos domingos – Festa na Piscina: das 13h até o pôr do sol / Almoço: das 11h às 16h
ONDE: Shore Club - 1901 Collins Ave, Miami Beach
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.

