FICHA INFORMATIVA – THE PALMS HOTEL & SPA
O The Palms Hotel & Spa combina serviço genuíno, sofisticação descontraída e serenidade em
frente ao mar em um destino onde o bem-estar completo e a consciência ambiental são fatores
essenciais de cada experiência.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Acomodações O The Palms oferece 251 quartos, com 155 deles com vista para a cidade, 79 com
vista para o mar e 13 quartos com visa para o mar de nível superior, com sofá-cama e área de estar.
O andar de suítes oferece duas suítes júnior, cada uma com sua área de estar e sacada com vista
para a cidade. Duas suítes de um quarto oferecem uma sala de estar espaçosa, pequena área de
jantar e sacada com vista para o mar.
Praia & Piscina: O The Palms dispõe de uma grande piscina aquecida, além de uma localização
privilegiada em frente à praia com lounges, guarda-sóis, tolhas de praia e serviço de alimentação e
bebidas.
Jardim: Jardins exuberantes proporcionam um ambiente descontraído e tropical, abrigando uma
variedade de palmeiras, orquídeas exóticas, estrelícias, redes, cabanas privadas e dois lindos
papagaios, Sunshine e Chance.
CULINÁRIA & ENTRETENIMENTO
O Restaurante Essensia segue uma filosofia da "fazenda para mesa", oferecendo uma seleção de
época da culinária global saudável, com ênfase em ingredientes de qualidade, locais e
sustentáveis. Muitas das ervas e produtos utilizados no restaurante são provenientes da horta
orgânica do chef do Essensia, que fica no local. Trabalhando com agricultores locais e fornecedores
cuidadosamente selecionados, o Essensia oferece pratos saudáveis e saborosos, preparados com
ingredientes, carnes e frutos do mar de origem local, com um estilo sofisticado e vibrante.
O Essensia Lounge traz um cardápio artesanal e sustentável, que inclui coquetéis exclusivos feitos
com frutas frescas e ervas, cultivadas na horta orgânica do chef com destilados puros e artesanais,
além de uma variedade de cervejas importadas, nacionais e de microcervejarias. A exclusiva carta
de vinhos compromete-se em trazer vinhos sustentáveis, orgânicos ou biodinâmicos. O Essensia
Lounge também oferece um delicioso cardápio gourmet de bar, trazendo petiscos e porções,
sopas, saladas, sanduíches e pães.
O The Tiki Bar está localizado ao lado da piscina e serve lanches leves e bebidas durante todo
o dia.
SPA
O spa Aveda do hotel, é uma instalação de aproximadamente 500m2 que oferece tratamentos e
rituais holísticos, desenvolvidos para proporcionar uma experiência altamente personalizada. As
instalações trazem uma série de salas multiuso, incluindo uma suíte de casal, uma área de
relaxamento interna e externa com sauna a vapor, cabanas de tratamento na beira da piscina, um
salão de beleza completo, sala de fitness e uma área de venda a varejo da Aveda. Os clientes do
spa têm acesso direto aos jardins tropicais, piscina e área de praia do hotel.
INSTALAÇÕES PARA REUNIÕES & EVENTOS
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Possuímos mais de 800m2 de área para reuniões, divididos entre nove salas. A maior sala
acomoda reuniões do tipo palestra para 120 pessoas, com banquete possível para 220
convidados.
Terraços cobertos e áreas externas disponíveis para eventos al-fresco e apresentações de
lançamento.
Áreas ao redor da piscina, gramado e em frente à praia, além de um encantador coreto,
estão situadas entre jardins tropicais.
O Lobby de 300m2 de área é ideal para exposições

AMENIDADES & SERVIÇOS
• Horta orgânica do chef do
restaurante Essensia
• Business Center autosserviço 24 horas
por dia
• Internet wireless de alta velocidade
por toda a propriedade (através de
laptop pessoal)
• Serviço de quarto 24 horas por dia
• Arrumadeira diariamente e serviço de
abertura da cama
AFILIAÇÕES & PRÊMIOS
• Preferred Hotels & Resorts
• Epoque Hotels
• Classificado com Green Key (4
chaves)
• Certificado pela Florida Green
Lodging
• AAA Four Diamond
• Melhor escolha para casamentos pela
revista The Knot em 2012 & 2013
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Serviço de Concierge
Estacionamento com manobrista
Sala de fitness
Serviço de lavanderia e lavagem a
seco
Jornal diário
Caixa eletrônico
Loja de presentes

Certificado de Excelência pela Trip
Advisor em 2012
Vencedor da Escolha do Cliente do
OpenTable.com em 2011 & 2012
Prêmio South Flórida Sustentável por
Práticas Ecológicas em 2011
Prêmio de escolha do leitor do
SpaFinder em 2010: Entre os dez
melhores novos spas para escapadas

LOCALIZAÇÃO
Localizado do lado norte de South Beach, o The Palms fica em sua própria faixa de praia, há apenas
20 km do Aeroporto Internacional de Miami e 15 km da área empresarial do centro de Miami. A área
oferece inúmeras atrações como compras, galerias de arte, cafés e casas de design, o Miami
Beach Convention Center (Centro de Convenções), o New World Symphony (Academia de
Músicos), a vida noturna das avenidas Ocean Drive, Lincoln Road, Collins e Washington.
The Palms Hotel & Spa
3025 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33140 Estados Unidos da América
Reservas: Ligações gratuitas: +1 1.800.550.0505
Telefone: +1 305.534.0505
Fax: +1 305.534.0515
Website: www.thepalmshotel.com

