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Um Oásis no coração de Miami 
Reviver. Rejuvenescer. Restaurar. 

  
Coral Gables, FL (Agosto, 2017) – O Biltmore foi projetado como um refúgio luxuoso. Tornou-se um 

artefato histórico que seduz e atrai os viajantes e jetsetters mais exigentes de todo o mundo há mais de 

90 anos. Se as paredes do Biltmore pudessem falar, as histórias que contariam sobre entreter e 

satisfazer os desejos de seus convidados mais famosos e notáveis sempre deixariam os visitantes com 

vontade de voltar. Falando em indulgências, o SPA do Biltmore também oferece um santuário longe do 

alvoroçado centro de Miami e do brilho sexy de South Beach. O SPA é uma experiência de classe 

mundial com um toque moderno que oferece aos hóspedes o melhor em instalações de spa e 

amenidades no coração de Miami. Inspirado pelo esplendor da arquitetura tradicional espanhola e 

mediterrânea prevalecente no histórico Coral Gables, o spa é um oásis urbano abrangente de beleza e 

bem-estar.  

"Se você estiver viajando para Miami este mês e você precisa de algum descanso e relaxamento muito 

necessários, você está com sorte", disse Matthias Kammerer, diretor executivo do Biltmore Hotel. "Em 

agosto ocorre o Miami Spa Month. São 31 dias dedicados ao bem-estar das pessoas locais e visitantes 

oferecendo ofertas de spa imbatíveis para o corpo, a mente e a alma ". 

Os hóspedes do Biltmore SPA terão ao seu alcance os mais altos padrões de mimos e relaxamento 

durante o décimo mês anual Miami Spa Month em agosto. Os tratamentos de spa especiais 

rejuvenescedores começam tão baixos quanto $109. Com o estilo de vida acelerado da cidade, pode ser 

difícil encontrar tranquilidade e relaxamento em Miami, disse Kammerer. No entanto, The Biltmore 

Hotel em Coral Gables garantiu que a paz pessoal e a serenidade estejam na vanguarda das suas 

comodidades, desde o seu spa e centro de fitness até o seu inovador programa Benessere, permitindo 

que os hóspedes busquem um estilo de vida saudável e pacífico. 

Um santuário elegante, The Biltmore Spa está situado no sétimo andar do hotel com vistas panorâmicas 

de Gables. As paredes de água em cascata do spa e a decoração tonificada na terra definem 

tranquilidade e relaxamento. As dicas de tradições zen transcendem através do aroma de Citrus de Chá 

Verde, enquanto os hóspedes atravessam a ponte de bambu e pedras polidas levando a um convidativo 

salão de relaxamento. 

Com um ambiente tranquilo e tratamentos de última geração, os hóspedes podem escolher entre uma 

variedade de serviços - incluindo massagem terapêutica, tratamentos faciais, tratamentos corporais, 

envoltórios corporais, banheiras e esfoliações e serviços de beleza como a micro pigmentação. Os 

tratamentos podem ser agendados no spa de mil metros quadrados ou ao lado da piscina em uma 
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cabana privada. O spa oferece manicures, pedicure, maquiagem e hair styling e tratamentos em seu 

salão de beleza. 

O Biltmore Hotel também possui um premiado e abrangente Fitness Center, completo com sauna, 

banho de vapor, mais de 100 aulas de fitness por semana, bem como uma extensa coleção de 

equipamentos da Technogym. Oferecendo uma experiência de treino imersiva e completamente 

personalizada, a coleção Technogym EXCITE® apresenta o novo console UNITY 3.0 de última geração, 

que envolve e motiva usuários através de conteúdo digital, incluindo TV ao vivo, transmissão de música, 

acesso à Internet e jogos, além de uma série de programas de treinamento personalizados. O Fitness 

Center do Biltmore oferece várias máquinas da nova linha, incluindo o Excite® Bike 1000, Excite ® 

Crossover 1000 e Excite® Recline 1000. 

O centro de fitness de novecentos metros quadrados abriga áreas separadas dedicadas a diferentes 

componentes de fitness, incluindo cardio, treinamento de força com uma sala abrangente de peso livre 

e três estúdios de exercícios em grupo. O centro também oferece sessões privadas com personal 

trainers certificados, bem como configurações de classe individual ou privada, com foco em objetivos 

cardiovasculares e musculares, além de yoga, meditação, pilates, alongamento, dança e muito mais. 

Desde aulas de culinária conscientes da saúde até banhos de spa terapêuticos, o The Biltmore Hotel 

oferece uma luxuosa experiência de bem-estar que engloba todos os aspectos da vida. 

Para aqueles que procuram permanecer ativos e saudáveis, o programa Benessere at The Biltmore  

oferece tratamentos orientados para o bem-estar no spa do hotel, mais de 100 aulas de exercícios em 

grupo, aulas de culinária saudáveis na The Culinary Academy, bem como opções de menu saudáveis nos 

premiados restaurantes do hotel: Palme d’Or e Fontana. Centrado no estilo de vida mediterrâneo, a 

programação interativa é uma experiência sensorial, integrando cada uma das amenidades do hotel: o 

luxuoso spa, o renomado centro de fitness e os restaurantes aclamados. 

"Desenvolvemos tratamentos e programas específicos de bem-estar como resposta à forte demanda de 

nossos clientes que procuram manter um estilo de vida saudável enquanto viajam", ", disse Matthias 

Kammerer, diretor executivo do The Biltmore Hotel. "Através de nossas ofertas conscientes da saúde, 

nos esforçamos para deixar os hóspedes se sentindo melhor do que quando chegaram na propriedade". 

Para reservar a sua estadia, por favor visite www.biltmorehotel.com ou ligue para 1 855.311.6903.  
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