COMO PARROT CAY– FACT SHEET

TURKS & CAICOS
Localizado em uma ilha privativa, o COMO Parrot Cay é um oásis em Turks & Caicos, com mais de 1000 acres de terreno e
uma praia de três quilômetros de extensão. As acomodações incluem vilas situadas diretamente na praia e também vilas
privadas de até 11 quartos. COMO Shambhala Retreat oferece ioga e terapias inspiradas na Ásia que ajudam os hóspedes a se
re-energizarem. O hotel oferece atividades diversas, entre elas passeios de barco, snorkelling, caiaque e bicicleta.
TEMPORADA
Aberto todo o ano.
Alta temporada: Novembro a Abril
Baixa temporada: Maio a Outubro
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FACILIDADES
Biblioteca
Piscina infinita
2 restaurantes (mediterrâneo e
fusion)
1 bar na praia
Sala de jogos
Estúdio e pavilhão de Yoga
Estúdio de Pilates
Quadra de tênis
Spa e fitness centre
Boutique
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PROGRAMA
Breakfast board (BB)
Half Board (HB)
Full Board (FB)
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COMO CHEGAR
Do aeroporto de Providenciales:
15 minutos de carro até o pier + 35
minutos de barco até o hotel

QUARTOS
60 quartos & 9 villas privativas:
26 Garden View (60m2)
14 Ocean Facing (60m2)
5 COMO Suites (120m2)
6 One Bedroom Beach House (100m2)
3 One Bedroom Beach Villas (135m2)
3 Two Bedroom Beach House (98m2)
2 Two Bedroom Beach Villas (267m2)
1 COMO Villa - 3 bedrooms (336m2)
9 Villas privativas de 3 a 11 quartos.

CONTATO
COMO Hotels and Resorts, Virtuoso,
Signature, FHR
Website: www.comohotels.com/parrotcay
Email: res.parrotcay@comohotels.com
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SERVIÇOS
Babá
Chef privativo pra vilas
Serviço de mordomo (à partir das
Two Bedroom Villas)
Free WiFi nos quartos e na
biblioteca
Computador e impressora à
disposição

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Estadia mínima durante Natal e Ano Novo (7 ou 10 noites dependendo da entrada)
Possui quartos interconectados
Aceita crianças de todas as idades
Aceita pequenos animais domésticos

DIFERENCIAIS
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Situado em uma ilha privativa, possui a maior praia particular do destino, com mais de 1000 acres de terras virgens
Oferece villas e beach houses com acesso direto à praia além de residências privativas de 3 a 11 quartos para
aluguel- proprietários como Bruce Willis, Keith Richards e Donna Karan
Possui o COMO Shambhala Spa com programa de bem estar e terapias holísticas, e cardápio COMO Shambhala
desenvolvido por nutricionistas para àqueles que buscam alimentação saudável ou possuem restrições alimentares.
Jantares temáticos – terça: noite mediterrânea & pizzas, quinta: noite asiática, sábado: churrasco

EXPERIÊNCIAS
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Aulas coletivas de ioga e Pilates
Passeio de Catamarã e de barco
Kayak, windsurfing
Stand up paddle
Tênis
Esqui aquático, kite boarding

T: +55 (0)11 5687 7203
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Snorkeling e mergulho
Sunset cruise
Sala de jogos com sinuca
Piquenique em uma praia
isolada
Pesca

E : info@TLPortfolio.com
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Golfe na ilha principal
Eco-aventuras – bike,
espeleologia e exploração
Bicicleta cortesia

W: TLPortfolio.com

T: +55 (0)11 5687 7203

E : info@TLPortfolio.com

W: TLPortfolio.com

