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Miami Spice and everything 

nice! 

Gostaria de experimentar os melhores restaurantes de Miami 

por um preço bastante económico? Então não pode deixar 

escapar esta deliciosa oportunidade! De 1 de Agosto a 30 de 

Setembro irá decorrer o Miami Spice, onde poderá comer nos 

melhores restaurantes de Miami uma refeição de 3 pratos que 

vai de 19 a 39 dólares. Sugerimos: o STK no The Perry, o The 

Forge, o Yuca, o Asia De Cuba no Mondrian, o Azul no Mandarin 

Oriental e o Tiramesu. Fora ainda destes dois meses 

gastronómicos recomendamos o Nobu no Shore Club, o Joe’s 

Crab House e o Prime One Twelve em South Beach. E se depois 

do jantar quiser experimentar uma das noites mais famosas do 

Mundo, não se preocupe que há muitas discotecas por onde 

escolher! Recomendamos o Cameo, o Liv no Fontainebleau, o 

Louis e o Rooftop no The Perry, o Rose Bar no Delano, o Nikki 

Beach e o Mango’s. No entanto é importante avisar que algumas 

destas discotecas são um pouco exclusivas, e por isso 

recomendamos um dress code algo cuidado. 

“I’m in Miami Beach!” 

Uma das principais atracções de Miami é sem dúvida as suas 

lindíssimas praias! Para um público mais jovem e moderno à 

procura de festa, aconselha-se a mundialmente famosa South 

Beach, da 5th até à 21st Street. Para famílias recomenda-se 

principalmente a área da 48th Street (perto do Grand Beach 

Hotel). E emoção é coisa que não falta: desde Jet Skis, 

Parasailing, ou passeios em barcos de alta velocidade há muito 

para fazer no fabuloso mar de Miami! 
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Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura em Agosto: 24ºC (min) – 32ºC (max) 

 Temperatura em Setembro: 24ºC (min) – 31ºC (max) 

 Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto 

(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) antes da sua viagem 

 Distância Miami – Orlando: 375 km; 4 horas de carro 

 Aproveite o voo directo da TAP Portugal Lisboa-Miami 

 Compras: Lincoln Road (South Beach), o Aventura Mall (em Biscayne 

Boulevard)  e o Bal Harbor (centro comercial bastante exclusivo para 

comprar artigos de luxo). 

 Tours: recomendamos o tour ao parque nacional dos Everglades, e o tour 

a Key West (a 270 km de Miami). Para mais informações contacte-nos!  

Vibre com a NBA, a NFL e a 

MLB!  

É um acérrimo fã de desporto? Então não pode deixar passar a 

oportunidade de assistir, em Miami, aos melhores jogos de 

basquetebol, futebol americano e basebol. Se a sua paixão for 

o basquetebol então aconselhamos que vá ver um jogo dos 

Miami Heat, os actuais campeões da NBA. A temporada vai de 

Outubro a Junho! Se tiver curiosidade em ver um jogo de 

basebol então recomendamos os Miami Marlins. A temporada 

vai de Maio a Setembro! Mas se for o futebol americano o 

desporto dos seus olhos, então recomendamos que vá ver um 

jogo dos Miami Dolphins! A sua temporada vai de Setembro a 

Janeiro.  

Fique nos melhores hóteis de 

Miami! 

As nossas escolhas para Miami são: o W, com o seu fantástico 

serviço whatever/whenever, o Setai que conta com uma 

ligeira inspiração asiática, o Grand Beach, mais aconselhado a 

casais e famílias, o artístico Sagamore Hotel e o Raleigh em 

South Beach! 
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