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Localizada ao extremo sul dos Estados Unidos, a cidade de Miami é uma das mais 
badaladas do estado da Flórida. Não é à toa que a cidade, referência em arquite-
tura Art Déco, é ponto turístico desde a década de 20 e continua atraindo visitantes 
de toda parte do mundo até hoje. Na época de inverno no hemisfério norte, Miami 
recebe muitos turistas de outras partes dos Estados Unidos, querendo fugir das 
baixas temperaturas: os chamados ‘snow birds’. Já para o turista brasileiro, é o 
destino ideal em qualquer época do ano: reúne o clima tropical e as praias paradi- 
síacas à infra-estrutura de primeiro mundo, além da recepção caliente da população 
latina: fala-se espanhol por toda parte. E claro, não podemos deixar de lado uma das 
maiores atrações da região: as compras!
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Para quem procura conforto, tradição e muito luxo, o lugar ideal para se hospedar 
em Miami é o histórico Fontainebleau. Localizado na charmosa Collins Avenue, o 
mais antigo hotel de luxo da cidade é conhecido por ser o palco do concurso Miss 
Universo e por ter recebido hóspedes célebres nos anos 60, como Elvis Presley e 
Frank Sinatra. Já o cinco estrelas Mandarin Oriental reúne o melhor do luxo e da 
modernidade: para quem deseja relaxar em meio ao conforto e tecnologia, essa é a 
melhor escolha.  Elegância e sofisticação é o que os hóspedes do Mondrian encon-
trarão de sobra. A decoração, assinada por Marcel Wanders, chama atenção pelo es-
tilo excêntrico. Já para quem quer apenas um bom lugar para se hospedar enquanto 
aproveita os dias para curtir os passeios e compras, uma boa pedida é o Hampton 
Inn Aventura, conveniado com o Aventura Mall. Um dos destinos preferidos do 
público LGBT, Miami também conta com o hotel Z Ocean, um refúgio gay-friendly 
repleto de romantismo para os casais e muito agito para os solteiros: baladas, festas 
temáticas e o único bar gay da Ocean Drive, o The Palace.

HOTÉIS 
 
Fontainebleau
www.fontainebleau.com
+1 800 548 8886

Hamptom Inn Aventura
www.hamptoninnaventura.com 
+1 954 874 1111

Mandarin Oriental 
www.mandarinoriental.com/miami 
+1 305 913 8383

Mondrian South Beach
www.mondrian-miami.com  
+1 305 514 1500

Z Ocean Hotel South Beach
www.zoceanhotelsouthbeach.com 
+1 305 672 4554

ONDE FICAR 

Acima: Vista da Cidade pelo Hotel Mandarin Oriental (foto de divulgação)  
Canto Inferior Esquerdo: Piscina de hotel em Miami (foto de divulgação) 
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Para uma noite agradável em Miami, uma dica é o sofisticado Azul, restaurante do 
hotel Mandarin Oriental. Com uma bela vista para o Oceano Atlântico, é o lugar ideal 
para aquele jantar romântico. Já para um almoço saboroso, o grego Giorgio’s Grill, em 
Hollywood Beach, reúne alto astral e boa comida. Quem aprecia gastronomia italia- 
na adorará o Cecconi’s, comandado pelo chef Sergio Sigala. O aconchegante Casa 
Tua, além de restaurante é um pequeno hotel-butique, que hospeda apenas algumas 
famílias de cada vez. O clima é de intimidade e aconchego. Com saudade da comida 
brasileira? Frango a passarinho, caipirinha, churrasco? Faça uma visita ao Flavors of 
Brazil: tem até café brasileiro e pão de queijo!

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Azul
www.mandarinoriental.com 
/miami/dining/azul/
+1 305 913 8358 

Casa Tua
www.casatualifestyle.com
+1 305 673 1010

Cecconi’s
www.cecconismiamibeach.com
+ 1 786 507 7902

Flavors of Brazil
http://flavorsofbrazilusa.com
+1 954 846 9259 
 
Giorgio’s Grill
http://ggswaterfront.com
+1 954 929 7030

Acima: Restaurante Cecconi’s (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Restaurante Azul (foto de divulgação) 
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Quem visita Miami não pode deixar de curtir a agitada vida noturna da cidade. A 
balada Opium, em Hollywood, costuma ser frequentada por socialites e celebridades, 
como Kim Kardashian, o rapper e produtor Lil’John e a cantora JoJo. Já a casa notur-
na Mokai é um dos destinos preferidos dos brasileiros em Miami Beach e conta com 
DJ’s renomados. Para quem deseja conhecer mais de perto a cultura latina do sul da 
Flórida, o destino ideal é o Bongos Cuban Cafe. Na casa temática cubana, é possível 
provar o verdadeiro mojito, além da culinária típica, e, é claro, se jogar na pista ao 
som da salsa! O lugar é o palco oficial das after-partys de eventos internacionais de 
música, como o VMA, o Grammy Latino e o Latin Billboard Music Awards. Se você 
não é muito de dança, o The Bar, em Coral Gables, é uma opção bacana para um 
happy hour animado, com boa música e drinques. A noite de Miami não acaba por 
aí: um programa imperdível são os cassinos e casas de jogos da região. O Seminole 
Hard Rock, em Hollywood, conta com um dos maiores cassinos da região. Jogos e 
máquinas com temas de filmes vintage, como Bonequinha de Luxo, Tubarão e Grease 
são a principal atração. Qualquer jogador tem a chance de sair milionário!
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ONDE CURTIR

Acima: Bongo's Cuban Cafe (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Seminole HardRock  Casino (foto de divulgação) 

ATRAÇÕES 
 
Bongo’s Cuban Cafe
www.bongoscubancafe.com 
+1 954 791 3040

Mokai
www.mokaimiami.com
+1 305 673 1409

Opium
www.opiumclub.com/dev
+1 954 327 9094

Seminole HardRock Hollywood 
Hotel & Casino 
www.seminolehardrockhollywood.
com 
+1  866 502 7529

The Bar
www.gablesthebar.com
+1 305 442 2730

http://www.bongoscubancafe.com
http://www.mokaimiami.com
http://www.opiumclub.com/dev/
http://www.seminolehardrockhollywood.com
http://www.gablesthebar.com
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As maiores grifes de luxo também podem ser encontradas em Miami: elas estão 
no Bal Harbour, o shopping mais luxuoso da região. Chanel, Dior, Tiffany, Dolce & 
Gabbana, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Versace, Yves Saitn-Laurent, Ermenegildo 
Zegna, Cartier, Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada, Hermès, Luis Vuitton e Max 
Mara, só para citar algumas. Nas ruas de Miami, também pode ser encontrada a loja 
Christian Loubotin, com os sapatos da grife mais cara do mundo. Mas se você vai a 
Miami com foco em comprar muito e gastar pouco, seu lugar é o Sawgrass Mills, o 
complexo de outlets mais badalado da região. São mais de 300 lojas que compõem 
o quarto maior shopping de ponta de estoque do mundo, incluindo Nike, Adidas, 
Puma, Le Creuset, Saks, Marshalls, Gap, Polo, Tommy Hilfiger, Guess, Victoria’s 
Secret e outras. Se ainda tiver fôlego, não deixe de visitar o Ross Dress For Less, cujo 
slogan é “the joy of saving”, algo como “a alegria de economizar”. Procurando um 
meio-termo? O segundo shopping mais visitado dos Estados Unidos, o Aventura Mall, 
é o lugar ideal para um dia agradável de compras, sem a loucura dos outlets e com 
lojas bacanas e preços que cabem no seu bolso. Todas as grandes lojas de depar-
tamento americanas estão ali. Se você adora maquiagens e cosméticos, não deixe 
de dar uma passadinha na CVS Pharmacy. A rede de farmácias tem uma grande 
variedade de marcas, com preços ótimos e no estilo supermercado.

ONDE GASTAR

Acima: Aventura Mall (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Sawgrass Mills (foto de divulgação) 

LOJAS 
 
Aventura Mall
www.aventuramall.com 
+1  954 964 9098

Bal Harbour
www.balharbourflorida.com
+1 800 847 9222

Christian Loubotin
us.christianlouboutin.com/ 
storelocator/index/details/id/43/ 
+1 305 576 6820

CVS Pharmacy
www.cvs.com /CVSApp/user/
home/home.jsp
+1 305 569 1162 
 
Ross Dress for Less
www.rossstores.com
+1 954 851 1056 
 
Sawgrass Mills
www.sawgrassmills.com
+1 954 846 2350

http://www.aventuramall.com
http://www.balharbourflorida.com
http://us.christianlouboutin.com/storelocator/index/details/id/43/
http://www.cvs.com/CVSApp/user/home/home.jsp
http://www.rossstores.com
http://www.sawgrassmills.com


Não dá para ir a Miami sem conhecer as maravilhosas praias. Um passeio imperdível 
é descer os 250 quilômetros da costa oeste da Flórida e ir parando para visitar as 
Keys, que são as ilhas que separam o Oceano Atlântico do Golfo do México: Key 
Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key e, no extremo sul, Key West. Sem pre-
cisar ir muito longe, a própria praia de Miami Beach é uma atração por si só: todos 
os tipos de gente circulam por lá, de madames a fisiculturistas, modelos, travestis 
e milionários. Dá para passar uma tarde divertida tomando drinques e observando 
o movimento. O Art Déco District não pode faltar na lista de quem aprecia arte, 
cultura, arquitetura e história. Os charmosos edifícios típicos da década de 20, com 
neons coloridos e estruturas arredondadas, são hoje preservados como patrimônio 
histórico – e são a cara de Miami. Outra opção de passeio para relaxar é a Lincoln 
Road, uma espécie de calçadão sofisticado, com livrarias, butiques, cafés e sorve-
terias com mesinhas ao ar livre e galerias de arte – entre elas, a do artista brasileiro 
Romero Britto. Destaque para a livraria Books & Books e a feirinha de antiguidades 
Antique & Collectible Market.  E falando em relaxar, nada melhor do que o Spa do 
hotel Mandarin Oriental, o único spa cinco-estrelas de Miami.

RECREAÇÃO

Antique & Collectible Market 
www.antiquecollectiblemarket.com 

Art Déco District 
www.mdpl.org 
+1 305 672 2014           

Books & Books 
www.booksandbooks.com 
/miamibeach 
+1 305 532 3222

Florida Keys 
http://www.fla-keys.com/?utm_
source=TDC_Website_fla-keys_
com&utm_medium=link&utm_
campaign=TDC_Link_advertising 
+ 1 800 FLA KEYS     

Galeria Britto 
www.britto.com  
+1 305 531 8821 

Lincoln Road 
www.lincolnroad.org 
+1 305 532 3222 
 
Spa do Hotel Mandarin Oriental 
www.mandarinoriental.com 
/miami/spa 
+1 305 913 8332

ONDE RELAXAR

Acima: Art Deco (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerda: Key West (foto de divulgação) 
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