The Mimosa Hotel – Miami Beach
Abril 6, 2017
Útlimas NEWS!
Com grande entusiasmo que compartilhamos com você a boa notícia.
Administração decidiu fazer melhorias para o hotel: uma reforma e criar um novo
hotel moderno para seus clientes, os nossos hóspedes.
Na semana passada, a cidade de Miami Beach aprovado o projeto. No plano
original, as reformas estavam a começar mais tarde. No entanto, a gestão é tão
animado sobre este projeto, ele decidiu começar em 12 de abril / 17. É calculada,
será concluída até dezembro de 15/17.
As reformas não afetaram a zona dos quartos, recepção, Lobby, Café / Bar, desde
que o projeto será na parte de trás do hotel, de frente para a piscina.
Infelizmente, a piscina estará encerrada durante este tempo.
Melhorias para o hotel incluem 21 suites, restaurante de frente para a piscina, spa
e Wine Bar no terraço no quarto andar (com área de massagem, jacuzzi,
caminhadas banda, sauna, salão de manicure). Roof Garden (jardim no terraço)
no quarto andar, com salão de eventos de pequeno porte. clube de praia e barco.
I anexa fotos dos projetos de reformas. Como é bom isso?
Durante este período de 12 de abril-dezembro 15/17, todas as reservas existentes
e novos terão um desconto de 50% para a segunda noite e entre em noites
consecutivas.Estacionamento estará com 50% de desconto durante a sua estadia.
Por exemplo:
Reserva de duas ou três noites - Segunda noite 50% de desconto
Reserva quatro noites - segunda e quarta noite 50% de desconto
Reserva com a 4ª noite: 50% de desconto segunda noite e 4 ª noite grátis
Reserva com 5ª noite livre: segunda e quarta noite 50% de desconto 5ª noite
grátis

Faremos um sorteio a cada mês com convidados que estiveram conosco nesse
mês. O prêmio é uma estadia de 4 noites no Mimosa + 3 noites no nosso hotel em
Key Largo (Dove Creek Lodge). o vencedor será publicado no site e redes sociais e
enviar o certificado ao vencedor.
Queremos pessoas que estão conosco durante este projeto, também faz parte do
nosso entusiasmo. Na área da recepção expusemos fotografias dos projetos e
sugestões notebook para nos dar ideias sobre o que eles gostariam de ter nos
quartos e em todo o hotel. Afinal, o hotel é "casa" quando estão viajando.
Como você pode ver, nós queremos transparência e honestidade. Queremos
convidados estão cientes e participar conosco neste projeto bonito. Depois de
concluída será para o bem-estar de todos.
Horas de trabalho são das 8:00 am às 18 pm, de segunda a sábado.
Esta é durante as horas que os nossos clientes fora do hotel shopping ou visitar as
várias atracções da cidade. Ela não afeta as horas de sono durante a noite.
No site do hotel, teremos uma desenhos de páginas adicionais com fotografias e
informações sobre o andamento do projeto.
Desde já muito obrigado por seu apoio sempre.
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