hot e l a r i a

Moderno e descolado

A

Miami famosa pelas compras de brasileiros já não é
mais a mesma. Hoje, a cidade atrai milhares de turistas vindos de todos os cantos, além dos próprios
norte-americanos que voltaram a ter no destino um lugar
para descansar e relaxar, alinhando o lazer com compras e
muita diversão. Um dos pontos de encontro dos turistas é
o hotel East, Miami. Ele é o mais novo dos irmãos asiáticos
- no continente, a marca Swire já assina hotéis de luxo em
Pequim e em Hong Kong.
O hotel une conceitos fundamentais para o hóspede
moderno e fica situado junto ao centro de compras Brickell
Center. A localização, no coração de Downtown Miami e famosa por seu skyline é ótima, e um dos poucos lugares na
cidade onde ainda se pode dar ao luxo de andar a pé - seja
para compras ou para conhecer um entre os vários restaurantes e bares do entorno.
A arquitetura do hotel é contemporânea com elementos asiáticos e a estrutura foi toda pensada com foco em
sustentabilidade, com aproveitamento da água da chuva
para reuso e também da corrente de ventos para resfriar o
ambiente naturalmente. Uma parte dos 352 quartos oferece o conceito de casa, com suítes de um, dois ou três dormitórios para famílias e longas estadas. Limpeza e serviço de
quarto podem ser contratados individualmente.
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No 40º andar está localizado o Sugar, bar aberto ao
público e que requer reservas, mesmo para os hóspedes. A
vista é espetacular e contempla desde Downtown até Miami Beach em dias de céu limpo. Mesmo quem não gosta
de muito agito encontrará seu lugar no East – seja para um
bate papo entre amigos ou para uma ocasião mais romântica. Point de gente bonita e ambiente totalmente friendly.
O hotel oferece muitas outras opções de gastronomia,
como o “Quinto La Huella”, espaço assinado pelo Chef
Nano Crespo e inspirado no famoso restaurante uruguaio
“Parador La Huella” que fica em Punta del Este. As parrilas são a especialidade da casa que te levará a uma jornada
gastronômica.
Além disso, para os dias de muito sol e calor (ou seja,
quase todos), o hotel oferece serviço do bar e restaurante
na piscina, com drinques, petiscos e pratos leves. Outro diferencial da rede é o wi-fi gratuito, algo que tem sido cada
vez mais raro nos hotéis de rede norte-americanas e que é
muito apreciado por brasileiros.

Serviço
www.east-miami.com

O quintal dos brasileiros, como é conhecida Miami,
passa por um grande momento de reinvenção. A cidade
vem sendo cada vez mais conhecida pela arte, moda e
pelos novos points que surgem. Da alta gastronomia
às compras de luxo, tudo pode ser encontrado em um
único local, o Brickell Center. E é lá também que está
o mais famoso hotel do momento: East, Miami
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