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EAST HOTEL MIAMI
DOWNTOWN
PENSADO PARA VIAJANTES NÃO CONVENCIONAIS QUE SE DIVERTEM E RELAXAM NA MESMA MEDIDA,
O EAST, MIAMI JÁ DÁ O RECADO NO CHECK-IN E CHECK-OUT: SEM PREENCHIMENTO DE PAPÉIS E COM
CONEXÃO IMEDIATA AO WIFI. ALÉM DISSO, UM APLICATIVO MÓVEL PERMITE MUITAS FACILIDADES AOS
HÓSPEDES, COMO RESERVAS, PROMOÇÕES E ATÉ A HABILITAÇÃO DA CHAVE DO QUARTO.

Inaugurado em maio de 2016 o EAST, Miami já se tornou um

andar. O hotel oferece 352 quartos que variam de 30 a 170m 2,

dos preferidos não só dos turistas internacionais, mas tam-

sendo oito suítes e 89 residências para estadias mais longas

bém dos moradores locais que frequentam o Domain, café e

com um, dois ou três quartos, cozinha, lavanderia e acesso às

bar localizado no lobby, que serve café moído na hora, refei-

comodidades e serviços do hotel. O importante é que todas as

ções rápidas e uma extensa carta de vinhos. O Sugar, bar char-

opções de acomodação contam com design de interiores con-

moso no rooftop, serve drinques interessantes e comidinhas

temporâneos, janelas do chão ao teto e varandas com vistas

asiáticas para petiscar – além de ter uma vista incrível da re-

espetaculares de Miami e da Baía Biscayne. Os hóspedes do

gião. O restaurante de autor, o Quinto La Huella – dos mesmos

EAST, Miami podem experimentar a eclética vida da comunida-

sócios do Parador La Huella, em Punta Del Este-, fica no 5 o

de local, a internacional arte de rua, instalações e cultura ur-
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bana expostos em toda a propriedade. “Nossa marca atende a

responsável pelos interiores, utilizou Feng Shui, Biogeome-

viajantes sempre conectados e modernos”, diz Brian Williams,

tria e Radiestesia para equilibrar e harmonizar o fluxo de

Diretor da Swire Hotels. EAST, Miami está situado entre as

energia do local; E antes de ser inaugurado, o prédio recebeu

áreas culturalmente ricas e ecléticas dos bairros de Downtown

uma benção de monges budistas. Vale ressaltar também que

Miami e South Florida. Os hóspedes têm muitas opções de

os badalados e instagramáveis elevadores do EAST, Miami

entretenimento durante toda a viagem, já que a localização

hipnotizam por seus jogos de luzes que possuem símbolos de

privilegiada oferece uma infinidade de lojas de luxo, uma sala

bio-ressonância e enviam de forma subconsciente mensagens

de cinema, restaurantes e bares, spas e muito mais. O comple-

de felicidade, bem-estar, prosperidade e amor. O hotel ofe-

xo do Brickell City Centre inclui um centro comercial de luxo,

rece também salas de reuniões versáteis e salões de festas

duas torres residenciais, , um centro de bem-estar e uma torre

adequados para qualquer evento. As salas Shrubbery e Sugar

comercial, sendo o maior projeto do setor privado atualmente

são ideais para todo tipo de eventos ao ar livre, graças ao

em construção em Miami. E principalmente, o EAST, Miami.

clima tropical de Miami durante todo o ano. Para completar

“Os hóspedes se sentem energizados e confortáveis aqui, já

a experiência, o centro de fitness e piscina com deck do

que projetamos este hotel com tecnologia de ponta, design e

EAST, Miami dialoga com a rotina dos hóspedes. A academia

vasta gama de opções de suítes e piscina, além dos restauran-

do hotel, BEAST (Body by EAST), conta com equipamentos de

tes e bares animados para realçar o lifestyle e experiências

última geração, acessível 24 horas por dia para atender aos

de viagem”, segue Willians. Falando em energia, existem

diferentes horários de cada um. Com 1.900 m², o deck apre-

algumas curiosidades interessantes sobre esse hotel: para

senta quatro experiências: piscina olímpica, hidromassagem,

acumular energia positiva cristais foram inseridos entre os

piscina para mergulho frio e banheira de água quente, para

cimentos durante a construção; O Clodagh Design, escritório

que todos os hóspedes possam utilizar o espaço.
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