Reinterpretação grandiosa de um lendário resort da Flórida, o The Diplomat
Beach Resort traz de volta a hospitalidade icônica, permeada pela sensação das
animadas e ensolaradas viagens para a praia. Elevando-se acima das ondas do
Atlântico e superando as expectativas, este centro social magnético estende seu
charmesofisticado desde a costa até o Canal Intracosteiro: um playground na
Flórida aperfeiçoado.

LOCALIZAÇÃO PERFEITA

- 10 minutos do aeroporto FLL | 30 minutos do aeroporto MIA
- 10 minutos a pé do histórico calçadão de frente para o mar, o Boardwalk
- 10 minutos do The Village at Gulfstream Park e do Aventura Mall
- 20 minutos de Fort Lauderdale
- 30 minutos de South Beach

ACOMODAÇÕES

- 1.000 quartos, incluindo 96 suítes
- Quartos claros em estilo contemporâneo de praia, com vistas desde
a Costa do Atlântico até o Canal Intracosteiro

LAZER

- Ocean Ambassador's Kids' Club e duas piscinas à beira-mar
com escorregador e mergulho (DIP+SLIDE) para crianças
- Aluguel de jet-ski, caiaque marítimo, pranchas de stand-up e vôlei
- Cabanas à beira da piscina e aluguel de itens para a praia
- Spa de serviço completo com vista para o Oceano Atlântico
- Marina privativa, táxi aquático e transporte urbano para explorar o local

RESTAURANTES

- The Hotel Bar – Cocktails clássicos de bares de hotéis famosos
em todo o mundo
- The Canteen Supply and Trading Company – oferece opções práticas
de alimentos e bebidas
- Point Royal – Restaurante americano de praia do famoso chef
Geoffrey Zakarian, com pratos de frutos do mar modernos e bar de itens crus
- Counter Point – Point Royal, opções gourmet para pegar e levar,
café, sucos, doces caseiros e mais
- Monkitail – Bar em estilo “Izakaya” moderno do celebrado chef e restaurateur
Michael Schulson, que combina pratos de inspiração japonesa para dividir
- Candy & Cones – Casa de doces e sorvetes caseiros
- Playa – Restaurante e bar Nuevo-Latina de frente para a praia
- Serviço de entrega de restaurantes do Diplomat – Satisfaça seu desejo
com o serviço de quarto,que entrega pratos de Point Royal de dia e de noite

CONTACTO:

Sales Department | Departamento de Vendas

Tel: 954-602-8607 | e-mail: groupsales@diplomatresort.com
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