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by Mari Campos

“Sra.Campos, bom dia! Guardei um lugar perfeito ao ar livre que tenho certeza que você adorará
para seu primeiro café do dia”. Jaime me recebeu com um sorriso enorme assim que cheguei
à entrada do restaurante e, enquanto falava, me levou a uma mesinha com vista para o
mar, protegida por um imenso ombrelone vermelho. Pedi um capuccino e ele emendou,
sorrindo: “Mas posso trazer também uma taça de mimosa? Hoje é sábado!”.
Jaime é meu funcionário predileto no Acqualina Resort & Spa, em Sunny Isles, Miami.
Daqueles funcionários de hotelaria que nasceu mesmo para lidar com gente. Circula
desenvolto no salão, brinca com as crianças, ajuda outros garçons que estão com a bandeja
cheia, retira rapidamente um talher colocado de lado por alguém. Tem memória treinada:
memoriza o nome dos hóspedes em um instante e guarda as preferências de cada um já
no primeiro café da manhã que serve. E o mais importante: discreto que só ele, e sempre
com um sorriso no rosto.
No ano passado escrevi aqui sobre hotéis-destino; aquele tipo de hotel que, por si só, vale a
viagem. Pois o Acqualina é, sem dúvidas, um dos meus hotéis-destino favoritos e acabo de
voltar de nova estadia por lá neste janeiro.
O Acqualina é aquele tipo de hotel que consegue ter o máximo de luxo com o mínimo de
frescuras. Ali, instalações, conforto e serviço são nota máxima, mas o hóspede é o tempo
todo chamado a literalmente sentir-se em casa, do café da manhã ao jantar.
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Todos os quartos têm vista para o mar. Foto: Mari Campos

Apesar da pompa do arranha-céu de estilo mediterrâneo, tomado de Rolls-Royce em frente
à entrada principal, o ambiente interno é sempre relax – a nal, seus hóspedes estão, em
sua maioria, simplesmente desfrutando férias à beira-mar. O check in é sempre feito com o
hóspede tomando seu champagne ou bellini geladinho, em um clima descontraído, quase
informal, sem qualquer tipo de afetação – e rapidinho. Ali, funcionários chamam a gente o
tempo todo pelo nome, do concierge aos garçons, criando laços naturais de intimidade –
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nas minhas visitas por lá, sempre encontro casais e famílias inteirinhas que são habitués, e
frequentam a propriedade há literalmente gerações.
Membro do so sticado portfólio da Leading Hotels of the World, o Acqualina ca localizado
na ensolarada praia de Sunny Isles, ao norte de Miami, com 98 quartos impecáveis, todos
de frente para o mar. Não à toa, há vários anos ganha o título de melhor resort de frente
para o mar dos EUA continental e melhor resort da Flórida em publicações especializadas e
também sites tipo Trip Advisor.
Os quartos são muito espaçosos, todos com sala, quarto, enormes banheiros, cápsulas de
café nos quartos sem custo (como todo hotel de luxo deve mesmo fazer), amenidades ESPA
e convidativos balcões frente ao mar. Ainda tem três ótimos restaurantes, um bar novinho
em folha super contemporâneo, um imenso e imperdível ESPA spa (que ganha novos
tratamentos toda temporada), três piscinas de cara pro mar, jacuzzis ao ar livre e um
serviço de praia de padrões raríssimos de se ver na região (e vai ganhar em breve
luxuosíssimas torres de residências, The Estates of Acqualina, que já estão em franca
construção logo ao lado do hotel).
Um dos grandes trunfos do Acqualina é também saber ser um resort tanto para casais
quanto para famílias – e tudo é tão bem bolado por ali que ninguém se sente invadido em
momente nenhum, nem nas áreas de lazer nem nos restaurantes. Para os pequenos, o
hotel conta com ampla infra, monitores e um novo programa de descobertas da vida
marinha. Para os casais, oportunidades românticas e de sossego até dizer chega, de
cabanas exclusivas pé na praia a jantares customizados.
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Serviço de praia super caprichado incluído nas diárias. Foto: Mari Campos

Para quem não tem planos de se hospedar lá por enquanto, recomendo muito o brunch
dominical, já que os restaurantes e o bar estão sempre abertos também para nãohóspedes. Por 85 dólares você tem direito a um amplo bu et de frutos do mar, saladas,
pratos quentes, massas feitas na hora, itens de café da manhã e sobremesas, além de
prosecco, bellinis e bloody marys à vontade – tudo de frente para o mar, com a excelência
de serviços do hotel.
Neste 2019, o Acqualina acaba de ganhar uma nova categoria de quarto, a Grand Deluxe
Three-Bedroom Oceanfront Suite (como já noticiamos no nosso instagram), que tem três
quartos, cozinha gourmet, dois livings, três banheiros completos e balcões com vista para o
mar e para o skyline de Miami – tudo com um decor ainda mais contemporâneo e clean,
com peças de design dos lençóis aos objetos de décor. Até abril, quem reservar pelo
menos 3 noites em um das novas suítes ganha um dos Rolls-Royce da casa para dirigir sem
custos por um dia inteirinho.
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Sendo hotel-destino, o Acqualina poderia estar em qualquer lugar que já seria um baita
hotel. Mas ainda por cima está numa das praias mais gostosas da região de Miami, quase
ao lado de um dos shopping centers prediletos dos brasileiros (o cada vez maior Aventura
Mall, que não para de expandir e ganhar novas lojas e restaurantes), pertinho dos ótimos
restaurantes de Bal Harbour e a 20 minutinhos de carro dos agitos de Wynwood Walls,
Design District ou Brickell, em Miami.
Minha única crítica ao hotel? Apesar de tão incrível, de incluir tantos mimos (inclusive
prosecco, bellinis e mimosas no café da manhã), o Acqualina inexplicavelmente ainda cobra
separado por bebidas quentes como capuccino e latte no bu et de café da manhã – algo
imperdoável em um hotel deste porte.
Leia mais sobre o Acqualina Resort & Spa aqui.
Hotel Inspectors está também no Instagram @HotelInspectors, no facebook
@HotelInspectorsBlog e no Twitter @InspectorsHotel.
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MARI CAMPOS

Mari Campos roda o mundo por paixão desde que se conhece por gente e há mais de
catorze anos o faz também pro ssionalmente. Jornalista formada e especializada em
turismo de luxo e lifestyle, colabora como freelance para diversas revistas, jornais e
sites no Brasil e em outros sete países. Na web, comanda o MariCampos.com e relata
suas aventuras em tempo real também no Instagram @maricampos. Apaixonada por
hotelaria, se hospeda em mais de 70 hotéis diferentes por ano - e acha que serviço
atencioso, uma bela cama e um excelente chuveiro são fundamentais para uma
experiência de viagem ser plena.
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Acqualina, o melhor resort de Miami | MariCampos.com
24 de janeiro de 2019 Responder

[…] Check in feito com Bellini ou champagne e o serviço, apesar de sempre cálido e
impecável, da recepção aos garçons, consegue ser ao mesmo tempo despojado, sem
afetações, como pede uma propriedade à beira-mar. Eleito o melhor resort à beira-mar dos
EUA continental por diversas publicações especializadas e membro da seleta lista de hotéis
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super luxo da Forbes, a verdade é que o Acqualina faz mesmo jus às premiações que
recebe anualmente (tem review dele também lá no meu Hotel Inspectors do Panrotas!) […]
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