HOTEL HAMPTON INN & SUITES BY HILTON MIAMI BRICKELLDOWNTOWN, LIDERADO POR UM BRASILEIRO, RELANÇA PACOTE
SUL-AMERICANO COM AINDA MAIS VANTAGENS.
Vantagems beneficiam turistas sul-americanos, particularmente, os Brasileiros.
MIAMI, 1 de Junho de 2015 -- Hampton Inn & Suites by Hilton - Miami Brickell Downtown, um hotel
em Miami gerenciado pelo brasileiro Eduardo Chapoval, considerado o melhor hotel de Miami no
TripAdvisor.com, o maior site de viagens do mundo, e agora oficialmente com on nome Hilton incluido no
logotipo, relança o pacote sul-americano com ainda mais vantagens para os turistas.
Alem das vantagens normais do pacote que inclui 4 bebidas de Boas-vindas (welcome drinks), "late
check-out" cortesia até 16:00, "check-in" cedo cortesia se o quarto estiver disponível na hora da chegada
ao hotel, estacionamento grátis para estadas entre 1 de Junho e 30 de Setembro (50% de desconto nas
tarifas de estacionamento em outras datas), café da manhã incluído, acesso Internet de alta velocidade,
e todos os outros Serviços costumeiros do Hampton Inn & Suites by Hilton, o pacote agora inclui também
o recebimento gratuito de ate 10 pacotes antes da data de chegada dos hóspedes para beneficiar os
turistas que preferem fazer a suas compras antecipadas pela internet para aproveitar mais a viagem.
Geralmente este serviço é cobrado. Maiores informações sobre o pacote estão disponiveis no portal em
portugues no link www.hamptoninnmiamibrickell.com/lp1.
"A marca Hampton Inn & Suites by Hilton é sinónimo de alta qualidade em serviços e acomodações com
preços atraentes que tornam as viagens mais acessíveis e agradáveis ", diz Eduardo Chapoval, Gerente
Geral do hotel. “Fatores que contribuem para a popularidade do nosso hotel e do nosso pacote 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 by Hilton 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 sistema AirportLink
Alem de ser classificado pelo Tripadvisor.com como o hotel número 1 de Miami, posição alcançada
desde 2012, apenas alguns meses após a inauguração, o Tripadvisor também classifica o hotel como
um dos 10 hotéis mais ecológicos dos Estados Unidos desde 2014.
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.
Para reservas ligar para (305) 377-9400 ou visitar nosso portal em português no link
www.hamptoninnmiamibrickell.com/lp1.

Sobre o Hampton Inn & Suites by Hilton 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 três
restaurantes 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 by Hilton 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

