GOLDENEYE - FACT SHEET

JAMAICA
Dono da produtora Island Record que colocou artistas do reggae no mapa mundi (Bob Marley entre eles), Chris Blackwell
reformou a propriedade que pertencia a um amigo íntimo de sua mãe, Ian Fleming (autor de 007) e a transformou em um
dos hotéis mais encantadores da ilha, o GoldenEye. Habitués como Bono Vox, Grace Jones, Mick Jagger criaram suas notas em
meio as praias privativas, a lagoa de água salgada e os jardins exuberantes do Goldeneye, isso sem mencionar James Bond que
nasceu sob o mesmo teto.
TEMPORADA
Destino para o ano todo

COMO CHEGAR
Aeroporto Montego Bay: 1h30 de carro
Aeroporto de Kingston: 2h00 de carro
Aeroporto privativo Ian Fleming: 08
minutos de carro do hotel

FACILIDADES
02 restaurantes e bar
02 Piscinas
Spa
Heliponto
Praia
Lagoa

QUARTOS
19 quartos e vilas:
06 Lagoon Cottages: 94m2
01 One bedroom ocean front villa: 102m2
06 One bedroom beach or lagoon
villa:102m2
05 Two bedroom beach or lagoon villa:
159m2
01 Ian Fleming Vila (5qts)










PROGRAMA
Breakfast Board (BB). Oferece
opção HB e FB também.
*sem mínimo de noites, exceto
no fim de ano e alguns feriados





CONTATO
Virtuoso
Website: www.goldeneye.com
Email: jenny.wood@islandoutpost.com




SERVIÇOS
Wifi em todos os quartos
Serviço de babá (sob consulta)

INFORMAÇÕES ADIONAIS
Aceita crianças de todas as idades. Cortesia para menores de 3 anos.
Ar condicionado em todos os quartos
Não possui quartos adaptados para deficientes físicos
Não aceita animais de estimação

DIFERENCIAIS





O hotel oferece uma experiência autêntica da Jamaica, desde sua decoração aos tours exclusivos criados pelo hotel para
conhecer a cultura local, incluindo visita ou hospedagem no Pantrepant, uma fazenda no meio do país onde mora o Chris
Blackwell.
O hotel foi construído no local onde Ian Fleming criou e escreveu sobre o personagem James Bond – 007. A casa do
escritor é parte do hotel, a Ian Fleming Vila, e pode ser alugada em caráter exclusivo.
Todas as vilas tem aceso direto a praia ou a lagoa de água salgada, na qual se sai do quarto de caiaque.

EXPERIÊNCIAS









Snorkeling
Mergulho
Caiaque
Jet ski
Stand Up Paddle
Pescaria
Trekking
Passeio de barco

T: +55 11 5687 7203










Tênis
Yoga
Visita a cachoeiras
Private dining
Tours culturais
Visita a fazenda Pantrepant
Passeio de cavalo
Mountain biking

E : info@TLPortfolio.com








Observação de tartarugas
River tubing (30 min do hotel)
Nado com golfinhos (30 min do
hotel)
Golfe (30min do hotel)
Destination wedding
Lua de mel

W: TLPortfolio.com

