Bem-vindo ao Paraíso!
Margaritaville Resort Orlando
O mega resort apresenta quatro opções divertidas, incluindo o Margaritaville Hotel,
Margaritaville Cottages, o Island H2O Live! Parque aquático e The Promenade at Sunset Walk,
uma área de gastronomia, lazer e entretenimento.
Kissimmee, Flórida (28 de setembro de 2020) – Orlando tem um novo destino turístico e nada se
compara na região. O Margaritaville Resort Orlando é literalmente uma ilha paradisíaca, uma
experiência que viaja da letra musical de Jimmy Buffett e ganha vida a poucos minutos do Walt Disney
World. O resort tem quatro áreas principais: Margaritaville Hotel, Margaritaville Cottages, The
Promenade at Sunset Walk, o distrito de compras, jantar e entretenimento, e Island H2O Live! o Parque
aquático.
"O Margaritaville Resort Orlando é um destino único de resort, onde hóspedes e proprietários podem
desfrutar igualmente de uma experiência personalizada, premium e com comodidades incríveis, tudo a
uma curta distância do seu quarto ou cottage de férias", disse o presidente do resort, Jim Vespa.
"Oferecemos uma variedade de opções gastronômicas, recreação e lazer, compras, spas,
entretenimento e parque aquático inovador, e todos a apenas uma pequena caminhada um do outro."
Margaritaville Resort Orlando - um hotel premium de 186 quartos que envolve hóspedes em um estado
de férias já na chegada. O resort apresenta uma decoração tropical, dando o tom e harmonizando corpo
e mente em um ambiente de tranquilidade. O resort é um verdadeiro oásis em Orlando, e tem um clima
que se diferencia da agitação dos parques temáticos. Aqui as piscinas parecem lagoas, as cabanas e os
requintados elementos na decoração, como o lustre de vidro de margarita feito de mais de 300 taças e
uma escultura de um chinelo de quase quatro metros de altura, servem como cenário para lá de
perfeito para as selfies de férias.
O resort tem ainda quatro restaurantes, incluindo o restaurante conceito e a casualmente elegante,
Euphoria. O spa St. Somewhere Spa é uma joia rara neste oásis tropical e transpira serenidade. A
massagem “são 17h em algum lugar do mundo” eleva o estado de tranquilidade proporcionado aos
hóspedes. Outras comodidades do spa incluem uma sala de sal do Himalaia, além disso, o resort conta
ainda com o Parakeet’s Kid’s Club and Teen Center, uma academia de ginástica, e serviço de transporte
para os parques temáticos e outros eventos. A decoração estilo ilha paradisíaca segue nos quartos, cada
um com varanda própria e com vista para o Fins Up Beach Club. E as Margaritaville Cottages
proporcionam uma experiência verdadeiramente única, reunindo toda a família em um único espaço
paradisíaco, onde todos podem curtir juntos esse incrível resort tropical.

O resort vai além de tranquilidade e pode ser também uma mistura perfeita de "calafrios e emoções" na
Island H2O Live! Este premiado parque aquático tornou-se conhecido como o mais imersivo de Orlando.
O parque é tecnologicamente funcional, focado na experiência dos hóspedes e apresenta um dos
designs mais inovadores em tecnologia de parques aquáticos. Os hóspedes podem planejar seu dia
usando o aplicativo uma vez dentro do parque, ganhando pontos em slides e atrações. Os pontos
adquiridos permitem que o hóspede troque o tema, a música e até a iluminação em vários slides. As
atrações como Live Lagoon, Reply Racers, The Downloader, Live Streaming e Chat Creek são apenas
algumas das mais de 20 experiências em que os hóspedes podem compartilhar e se conectar com seus
amigos e familiares, dentro e fora do parque, usando seus canais de mídia social, foco e epicentro da
experiência.
A uma curta caminhada do hotel, The Promenade at Sunset Walk está rapidamente se tornando o mais
novo e mais movimento ponto de encontro na região. Localizado na highway 192, ao lado do
Margaritaville Resort Orlando, o Promenade at Sunset Walk oferece mais de 30 opções gastronômicas,
compras e entretenimento. Rock & Brews, Studio Movie Grill, Skechers, Ford's Garage, Capone's Coal
Fired Pizza, Yeoman's Cask & Lion, BurgerFi, Bento Asian Kitchen + Sushi, Gametime, Estefan Kitchen e El
Jefe's Tequila Bar tem um pouco de tudo e para todos. O Promenade at Sunset Walk também recebe
eventos, como bandas de música ao vivo, show de carros e caminhões, e de carros clássicos. Confira os
próximos eventos no “Find your new favorite”.
Sobre o Margaritaville Resort Orlando
Margaritaville Resort Orlando é o destino turístico em Kissimmee, Flórida, que hospeda o mega resort
tropical de propriedade da Encore Capital Management e gerenciado por Davidson Hotels and Resorts. Os
hóspedes têm duas opções de hospedagem – o Hotel Margaritaville, que possui comodidades de luxo com
varandas em cada um dos 186 quartos ou as Margaritaville Cottages, que são as residências privadas
oferecendo conforto de uma casa de férias – ambos proporcionam uma experiência premium e um serviço
cordialmente genuíno e inspirado nas ilhas tropicais. Para aqueles que desejam transformar suas férias
paradisíacas em um endereço permanente, a opção de compra de uma casa de férias também está
disponível. Para mais informações visite o site margaritavilleresorts.com/margaritaville-resort-orlando.

