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Hotel Hampton Inn & Suites Miami Brickell-Downtown, liderado por
um brasileiro, é classificado como o melhor de Miami pelo
TripAdvisor(R)
Avaliações de hóspedes leva o hotel de 221 apartamentos e suítes à primeira posição no maior site de
viagens do mundo
MIAMI, 9 de outubro de 2012 /PRNewswire/ -- Hampton Inn & Suites Miami
Brickell-Downtown, um hotel em Miami gerenciado pelo brasileiro Eduardo
Chapoval, subiu nas listas das classificações para se tornar o melhor hotel
de Miami no TripAdvisor.com, o maior site de viagens do mundo. O Hampton
Inn & Suites, estilo boutique, que foi inaugurado no final de 2011 garantiu o
primeiro lugar entre 130 hotéis da cidade de Miami por seis meses
consecutivos com a classificação baseando-se inteiramente na avaliação
dos hóspedes.
(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2012-10-04/original/838.jpg )
A notícia chega no momento em que o Brasil ultrapassa o Canadá para se
tornar o maior mercado internacional de visitantes a Miami, com mais de
634.000 pernoites no ano passado, de acordo com o Centro de Convenções
e Turismo da Grande Miami.
"Assim como o Brasil emergiu para se tornar o maior mercado turístico de Miami, o país é também a maior fonte de hóspedes
internacionais de nosso hotel", diz Eduardo Chapoval, gerente geral do hotel Hampton Inn & Suites Miami Brickell-Downtown.
"Os hóspedes brasileiros estão também contribuindo para nossas avaliações no TripAdvisor, sendo a segunda maior fonte
de visitas à nossa página de classificações".
Eduardo Chapoval é natural de Olinda - Brasil e formou-se em administração hoteleira na Universidade Estácio de Sá no Rio
de Janeiro. Desde então trabalhou nos hotéis Rio Palace e Rio Atlântica no Rio de Janeiro - Brasil e ocupou várias posições
em hotéis da cadeia Hilton, tendo administrado uma série de propriedades do mesmo grupo do Hampton Inn & Suites Miami
Brickell-Downtown ao longo dos últimos 17 anos.
"A marca Hampton Inn & Suites, parte da família Hilton, é sinônimo de alta qualidade em serviços e acomodações com
preços atraentes que tornam as viagens mais acessíveis e agradáveis", acrescentou Eduardo Chapoval. "Fatores que
contribuem para a popularidade do nosso hotel entre os turistas brasileiros incluem vários funcionários que falam português,
localização no centro da cidade próximo ao consulado brasileiro e a poucos passos de mais de 70 restaurantes, bares e
clubes noturnos. As melhores atrações e áreas de compras em Miami são de fácil acesso".
O hotel Hampton Inn & Suites está situado a poucos metros de distância de vários sistemas de transporte público – com
estações a menos de uma quadra, hóspedes têm acesso ao Metromover que oferece transporte gratuito dentro do centro de
Miami, além do Metrô com acesso direto ao Aeroporto Internacional de Miami com o novo sistema AirportLink.
O hotel recebeu a certificação ecológica LEED do U.S. Green Building Council (USGBC), tornando-se o primeiro hotel a
receber essa certificação na cidade de Miami. LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental) é o programa preeminente
de design, construção e operação de edificios de alto desempenho ecológicos nos Estados Unidos. Nossos elementos
ecológicos incluem uma cisterna de 136.000 litros que coleta água da chuva para irrigação e lavagem de estacionamento,
sistema de gestão de energia, pontos de carregamento de baterias de carros elétricos, vagas preferenciais para carros
híbridos e elétricos, sistema de lavanderia ozonizada que reduz o consumo de água, energia e produtos químicos de limpeza,
iluminação LED que reduz o consumo de energia em até 18%, torneiras acionadas por movimento que reduzem o uso da
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água em mais de 40%, sensores de ocupação para controle da iluminação em lugares públicos e escritórios, todos
utensílios usados na área do café da manhã são biodegradáveis, produtos utilizados pelos funcionários da limpeza são não
tóxicos e ambientalmente seguros, entre vários outros.
As facilidades do hotel incluem uma piscina, hidromassagem, bar, academia de ginástica de última geração, sala de
computadores com impressoras e 3.800 pés quadrados de espaço para eventos e reuniões, todos localizados no sexto
andar. Vantagens adicionais incluem WiFi gratuito de acesso rápido em todos os quartos e áreas comuns, café da manhã
grátis servido diariamente e welcome drink na chegada. Os hóspedes também desfrutam do programa de fidelidade Hilton
HHonors(R). A propriedade é acentuada por cores vibrantes, móveis de estilo moderno e obras de arte originais por artistas
reconhecidos internacionalmente.
As tarifas dos apartamentos standard variam de US$179 a US$269 por noite enquanto as suítes de US$239 a US$329 por
noite, dependendo da estação e disponibilidade. Vários pacotes também estão disponíveis, inclusive na Internet.
Para reservas ligar (305) 377-9400 ou visitar nosso website em português no link www.hamptoninnmiamibrickell.com/lp5.
Sobre o Hampton Inn & Suites Miami Brickell-Downtown:
Localizado no endereço 50 SW 12th Street, no coração de Miami, Distrito Financeiro Brickell, o hotel de estilo boutique
Hampton Inn & Suites Miami Brickell-Downtown com 221 apartamentos e suites decorados com design moderno, facilidades
excepcionais e uma localização conveniente e a preços acessíveis. As facilidades do hotel incluem uma piscina,
hidromassagem, bar, academia de ginástica de última geração, sala de computadores com impressoras, Internet grátis sem
fio em todos os quartos e todas as dependências do hotel e café da manhã gratuito servido diariamente. O hotel também
inclui 10.000 pés quadrados disponíveis para aluguel de lojas no andar térreo e 3.800 pés quadrados de espaço flexível para
reuniões. O hotel, que tem a certificação LEED, através do US Green Building Council, foi desenvolvido pela firma de hotéis
com sede em Miami, Hospitality Operations, Inc., que opera cinco franquias Hampton Inn no sul da Flórida, incluindo
propriedades em Coconut Grove, Pembroke Pines, Fort Lauderdale e na área do Aeroporto de Miami. Maiores informações no
link www.hoihotels.com
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