
 
 

Encore oferece casa de férias com amenidades de resort de luxo 
Um resort que é mais, que reúne famílias de todos os tamanhos e proporciona atividades incríveis  

  
Reunion, Flórida (28 de setembro de 2020) — Aquele momento de planejar as férias dos sonhos é 
normalmente feito pensando em toda a família, e, agora, mais do que nunca, encontrar um destino 
certo para todo mundo, faz toda a diferença na viagem, na experiência que a família vai viver.  
 
Descobrir um lugar que proporcione momentos de maior aproximação e intimidade, que tantas famílias 
buscam, ao mesmo tempo que também ofereça opções para cada um do grupo, nem sempre é tarefa 
fácil.  O destino perfeito é aquele lugar onde pais podem curtir paz e tranquilidade; avós brinquem com 
seus netos; adolescentes tenham seu próprio espaço e as crianças tenham os seus dias repletos de 
atividades interativas.   
 
Localizado a apenas onze quilômetros do Universal Orlando Resort, Walt Disney World e outros parques 
temáticos, atrações e shopping, o Encore Resort em Reunion oferece aos hóspedes todos os serviços e 
comodidades de um resort de luxo com o conforto e a privacidade de uma casa própria. O Encore Resort 
é uma propriedade com área de aproximadamente 4 Km2 localizado no coração da movimentada cena 
turística de Orlando, e apresenta uma variedade de comodidades para uma escapada tranquila e 
divertida com toda a família, incluindo restaurantes gourmet, quadras esportivas ao ar livre, três campos 
de golfe, serviços de spa, academia, parque aquático e muito mais. 
 
“No Encore, nos orgulhamos em oferecer e em criar experiências únicas para nossos hóspedes, além de 
proporcionar um serviço de primeira qualidade. Oferecemos comodidades e atividades que os hóspedes 
desfrutam quando se hospedam em um hotel cinco estrelas, além da privacidade e luxo de uma casa de 
férias", diz Nick Falcone, diretor administrativo da NDM Hospitality. 
 
O Encore Resort oferece casas de férias com diferentes layouts, perfeitas para famílias grandes e 
pequenas aproveitarem a privacidade e o custo benefício de alugar uma casa de férias com comodidade 
e amenidades especiais que você só esperaria encontrar em um resort de luxo. As casas de férias do 
Encore variam entre 4 a 13 quartos, todos suítes, super confortável para toda a família ficar no mesmo 
lugar. As casas incluem espaços comuns sofisticadamente decorados e cozinha completa, sala de estar, 
piscina privativa e quintal, home theater, mesa de bilhar e acesso à sede do clube do resort.   
 
As comodidades incluem ainda experiências gastronômicas particulares com um chef, serviços de spa 
em casa, planos de refeições, diversos restaurantes na propriedade, parque aquático de última geração, 
sports bar, clube infantil, eventos no resort como, corridas e jogos, áreas esportivas, academia, entrega 
de compras de supermercado e transporte para os parques temáticos e aeroporto. As casas de férias no 
Encore Resort at Reunion evitam o incômodo de reservar vários quartos de hotel, quartos adjacentes e 
altas taxas hoteleiras de resorts.  
 
Para mais informações sobre o Encore Resort, visite EncoreReunion.com 

https://encorereunion.com/

