Dicas malaparadois – Miami
Pedido da Luísa
Miami é a alegria dos brasileiros no exterior, ou pelo menos era na década de 80 e 90, hoje já
não é bem assim. Como em Buenos Aires (que também já foi um paraíso) o cambio tem muita
influência, mas ainda dá para se divertir e gastar pouco e claro fazer compras!
Miami tem praias lindas, baladas, restaurantes ótimos e muitos lugares para fazer compras.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Metrô: Funciona 24 hs por dia . Os trens chegam cada 6 minutos durante a semana, (a cada 10
minutos ao meio-dia), e cada 15-30 minutos após às 18hs. Após a meia-noite são de hora em
hora.
Ônibus: (Metrobus) Começou a operar em 1997 é alternativa e maneira a mais rápida para
chegar às estações de metrô.
Metromover : É o trem de superfície, um sistema automatizado que serve Miami do Omni
à Brickell e o conecta com o Metrorail, (Metrô) em estações do centro e do Brickell do
governo. Ao todo o trem de superfície conta 21 estações.
Bicicletas: Andar de bicicleta é uma delícia e perfeito pois é tudo muito plano. É possível levar
sua bike no metrô, ou ônibus.
MIA (Miami International Airport) http://www.miami-airport.com/
Telefones Úteis
Polícia: 911
•Bombeiros: 305-759-2468
•Cruz Vermelha: 305-468-5900
Polícias da área:
•Aventura: 305-466-8999

•Miami: 305-579-6111
•Miami Beach: 305- 673-7900
•North Miami Beach: 305-949-5500
Consulado Geral do Brasil
Consulado-Geral do Brasil
80 SW 8th Street - 26º andar
Miami, FL 33130
Tel. 305-285-6200
Fax:305-285-6240

EVITE & TENHA ATENÇÃO
Se estiver dirigindo e, de repente a paisagem mudar… é sinal que deve sair desse lugar rápido!
Miami tem contrastes como no Brasil; bairros bacanas e outros feios e perigosos.
Nunca ande sozinha à noite. Meninas, não devem facilitar! E não devem pegar carona com
nenhum cara que acabaram de conhecer numa balada. Não precisa nem recomendar para não
aceitar drinks dos outros, Miami tem índices altíssimos de sequestros, estupros e assaltos.
Evite a qualquer custo: EL Portal, Liberty City, Little Haiti, Little Havana, Miami Gardens (parte
leste), Opa Locka, Carol City, Design City, Overtown, Seminola, Allapatah, Richmond Heights,
Borwnsville.
Em estacionamentos de shoppings fique esperta! Quando for guardar as compras no portamalas e quiser entrar novamente no shopping para fazer mais compras, finja que vai embora e
estacione em outro lugar, acredite! Há assaltos nos estacionamentos.
Luísa, não quero te assustar, como disse não enganamos nossos membros com dicas
genéricas. Miami não é Paris, Londres, Lisboa ou Roma que você pode andar tranquila.
Cuidado para não perder a cabeça nos shoppings e comprar demais. Em vôos internacionais, a
taxa cobrada é de 1% por quilo do valor do bilhete aéreo não promocional. Em vôos
domésticos a taxa é de 0,5% sobre a tarifa básica aplicável à etapa, por Kg em excesso; e 1%
sobre a tarifa básica aplicável à etapa, por Kg em excesso, para aeronaves de até 20 assentos.
Na hora de despachar a bagagem, a empresa aérea deve entregar ao passageiro o
comprovante correspondente à bagagem embarcada, com indicação dos pontos de partida e
destino e número da etiqueta de bagagem, quantidade, peso e valor declarado dos volumes.
O comprovante serve como prova de contrato do transporte da bagagem. Existem novas
medidas contra excesso de bagagem que entraram em vigor depois de 11 de setembro de
2001 e restrições de excesso de bagagens em algumas cidades do mundo. Por exemplo: Em

Londres e Lisboa não se permite mais excesso! Você acaba perdendo o voo ou a bagagem. O
tolerável é 32 kgs por mala (até duas) por pessoa. Verifique as informações no aeroporto da
cidade quando desembarcar para não ser surpreendida na hora de voltar para casa.
O que é PROIBIDO levar para o exterior, veja no site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/viajantes/ViajanteSaindoBrasilSaber.htm#O que o
viajante NÃO pode levar para o exterior como bagagem
Dirigir em Miami é quase a mesma coisa que no Brasil. Exceções: É permitido dobrar à direita
mesmo com o sinal vermelho, a não ser que haja indicação em contrário.
Prossiga sempre com cuidado e obedeça os limites de velocidade indicados: 15 mph (24 km/h)
em zonas escolares, 30 mph (48 km/h) em zonas comerciais ou residenciais e 55 mph (90
km/h) na maioria das vias expressas, exceto quando as condições da estrada exigirem
velocidades reduzidas.
A Florida Turnpike e certas vias expressas exigem pagamento de pedágio. É exigido que todas
as pessoas dentro de um carro usem cinto de segurança. Crianças menores de 5 anos de idade
devem estar em cadeirinhas aprovadas pelo governo.
Carteira de Habilitação para Dirigir - A carteira de motorista do Brasil é válida para dirigir em
Miami. O estado da Flórida reconhece carteiras de habilitação americanas e internacionais,
bem como carteiras emitidas em outros países. Tais carteiras devem estar válidas.
A idade mínima para consumo de bebidas alcoólicas em Miami é 21 anos.
Algumas night clubs onde são servidas refeições permitem a entrada de menores de 21 anos.
Cada cidade tem suas próprias leis quanto à venda de bebidas alcoólicas.

HOTEIS
Os hotéis variam de acordo com a localização e sua escolha depende se você vai alugar carro
ou utilizar transporte público ou simplesmente caminhar à pé.
Ficar perto do aeroporto é mais barato e, você tem mais fácil acesso tanto a Miami Downtown
quanto a Miami Beach.
Em Downtown há boas promoções de hotéis executivos nos finais de semana, mas como
janeiro é alta temporada os preços tendem a serem mais altos.
South Beach é mais caro do que Downtown, mas é bom para passear, andar a pé, e melhor se
ficar hospedado perto da Lincoln Road.

Mid Beach e North Beach têm preços mais econômicos que South Beach. Aqui, Luísa, você
estará mais longe dos outlets, mas perto de boas compras no Aventura Mall, nas lojas da
Lincoln, Collins etc.
A hospedagem em Fort Lauderdale facilita tanto o embarque/desembarque de cruzeiros
quanto o acesso ao Sawgrass.
HOTÉIS MIAMI
Como você me disse, vou partir para os hotéis 4 e 3 estrelas, os super-luxuosos não vou
destacar.
Palmer HouseSouthBeach
1111 Collins Ave, Miami Beach, FL, 33139 stados nidos0 00-

-
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Hotel boutique 4 estrelas em South Beach, Este hotel está localizado próximo à Mansão
Versace, a 45 m de caminhada da praia, em South Beach. A propriedade apresenta design em
estilo Art Déco e fica a 1 quarteirão das lojas e restaurantes da Avenida Washington.
Os quartos do Dream South Beach contam com iluminação azul suave e móveis modernos
exclusivos. As acomodações dispõem de base para iPod, TV de tela plana, frigobar e Wi-Fi.
O Dream South Beach oferece toalhas de praia e aluguel de bicicletas para passeios em Miami
Beach. Você também pode relaxar na piscina da cobertura e no lounge do hotel, bem como
aproveitar os serviços empresariais e de lavanderia disponíveis no estabelecimento.
O Restaurante Serafina serve café, almoço e jantar, e oferece pratos americanos modernos,
resultantes da fusão das culinárias americana e italiana milanesa. No High Bar, você pode
saborear refeições leves diariamente, bem como desfrutar de coquetéis especiais com
aperitivos à beira da piscina todas as noites.
O hotel Dream South Beach fica a menos de 2,5 km do Museu de Arte Bass e a menos de 1,6
km do Parque e Piscina Flamingo.
Preços das Diárias: A partir de U$ 330,00 para o casal.
Room Mate Waldorf Towers
860 Ocean Drive, South Beach, Miami Beach, FL 33139
Hotel 4 estrelas. Este tradicional hotel à beira-mar oferece o equilíbrio perfeito entre história e
comodidades modernas, bem como uma localização ideal em South Beach, Miami, a poucos
passos da vida noturna, lojas e restaurantes refinados.
O Room Mate Waldorf tem uma história de 65 anos para entreter os visitantes de Miami. O
hotel foi projetado por Albert Anis em 1937 e foi restaurado para o seu verdadeiro estilo Art
Déco.
O serviço de concierge é prestativo, e tem prazer em ajudar você com passeios na região e
reservas para restaurantes.

Explore as boutiques, restaurantes e casas noturnas mais famosas de Miami, que estão apenas
alguns minutos. O Centro de Convenções de Miami Beach e a área de compras de Lincoln Road
estão próximos.
Preços das Diárias: A partir de U$ 200,00 para o casal.

Essex House Hotel
1001 Collins Avenue, South Beach, Miami Beach, FL 33139
Hotel 4 estrelas. Este hotel de Miami Beach está situado no bairro Art Deco, a 1 quarteirão da
praia.
Oferece quartos com Wi-Fi gratuito e um lounge elegante. O Essex House Hotel dispõe de
piscina ao ar livre e serviços de concierge.
Os maiores de 21 anos podem desfrutar das comodidades do vizinho Hotel Clevelander.
Os quartos do Essex House são equipados com TV a cabo, telefone com discagem direta e
janelas com isolamento acústico.
Você pode desfrutar de cervejas e vinhos no happy hour, realizado de segunda a sexta-feira.
O Essex House localiza-se a poucos passos da Mansão Versace e a alguns minutos do Centro de
Convenções de Miami Beach.
Preços das Diárias: A partir de U$ 300,00 para o casal.

Crest Hotel Suites
1670 James Avenue, South Beach, Miami Beach, FL 33139
Hotel 3 estrelas. Este hotel em Miami Beach, Flórida, está a apenas 1 quarteirão do mar.
O Crest Hotel Suites dispõe de um café no local, piscina e quartos e estúdios contemporâneos
com acesso gratuito à internet sem fio (Wi-Fi).
Cada um dos quartos, conta com obras de arte exclusivas e TV a cabo.
As refeições no local estão disponíveis no Cafe D'Crest, que proporciona mesas no restaurante
e ao ar livre.
O hotel também providencia um pátio com um jardim tropical.
O Crest Hotel Suites está a 1,6 km do Museu de Arte Bass, do Memorial do Holocausto em
Miami Beach e do Clube de Golfe de Miami Beach.
O Aeroporto Internacional de Miami fica a 17,7 km do hotel.
Preços das Diárias: A partir de U$ 210,00 para o casal.

Fashionhaus
534 Washington Avenue, South Beach, Miami Beach, FL 33139

Hotel 3 estrelas. Este é para quem não quer gastar muito com hospedagem em Miami.
Situado em South Beach, no bairro Art-Deco em Miami Beach, super bem localizado, perto do
agito da Ocean Drive! (quer se divertir à noite, o Point é a Ocean Drive).
São 48 suítes com Wi-Fi grátis. Em 15 minutos você chega caminhando à praia Lummus
Park.(534, Washington Avenue, South Beach, a 1.4 km do Centro de Convenções de Miami
Beach e a 22 km do Aeroporto Internacional de Miami.).
Apesar de moderno, este hotel é para não-fumantes. A recepção é 24 horas, além disso, tem
estacionamento com manobrista e serviço de quarto, do restaurante do hotel também estão
disponíveis.
O ponto de ônibus Washington Avenue/5th Street fica em frente ao hotel.
Preços das Diárias: A partir de U$ 170,00 para o casal.

b2 Miami Downtown
146 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132
Hotel 3 estrelas com preço de 2. Localizado a apenas 1,6 km do Porto de Miami, este hotel fica
ao lado do Bayside Marketplace e do Parque Bayfront. Você terá acesso a uma academia e WiFi em toda a propriedade.
Todos os quartos do B2 Miami Downtown possuem TV a cabo, roupas de cama com padrões
coloridos e móveis de madeira. O hotel também possui quartos de frente para o mar e
comodidades para passar roupa.
O B2 Downtown Miami oferece uma recepção 24 horas no local, e você terá acesso às
instalações para reuniões. Para sua comodidade, a propriedade oferece depósito para
bagagem.
A American Airlines Arena (local de eventos) fica a 7 minutos a pé do hotel. As areias de Miami
Beach e o Lincoln Road Mall (shopping center) ficam a 10 minutos de carro do
estabelecimento.
Preços das Diárias: A partir de U$ 150,00 para o casal.

Sealord Hotel & Suites
4140 El Mar Drive, Fort Lauderdale, FL 33308
Este hotel de Lauderdale-by-the-Sea possui uma piscina e quartos com acesso gratuito à
internet sem fio (Wi-Fi). Seus hóspedes ficam a poucos passos da praia e a 18.4km do
Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.
Cada um dos quartos e suítes do Sealord Hotel & Suites contam com TV a cabo. Alguns quartos
têm um microondas e um frigobar, enquanto as suítes incluem uma cozinha completa.
O Coral Ridge Country Club fica a 3.2km e o Parque Estadual de Hugh Taylor Birch está a 5.8km
do Hotel & Suites Sealord.

Preços das Diárias: A partir de U$ 145,00 para o casal.

RESTAURANTES
MIAMI BEACH

A La Folie Café
Para os românticos, o lugar é charmoso, no fim de Española Way.
Servem crepes, croques monsieurs e especialidades francesas.
516, Española Way, tel. (305) 538- 4484)
Site Oficial
Balan´s
No meio ao burburinho da Lincoln Road, o restaurante londrino é uma boa opção para a happy
hour ou um almoço casual com mesinhas fora, ombrelones, gente passando à pé... Saladinhas,
sanduiches e pastas deliciosas!
Veja aqui o menu.
Horários: 2ª-5ª das 8 à 1, 6ª e sáb. até às 2h e domingo até à meia-noite.
1022 Lincoln Road,tel. (305) 534-9191
Site Oficial

Baôli
Inspirado nos terraços do sul da França, (do mesmo Bâoli de Cannes) o Baôli Vita é gostoso!
Jantar ao ar livre é uma sensação deliciosa. O restaurante conta com chef´s renomados da
cozinha internacional e italiana.
Veja aqui o menu.
Horários: 2ª à dom.: 19 às 2h e sáb. 12 às 18h.(1906, Collins Avenue, entre a 19th e 20th St. tel.
(305) 674-8822) Site Oficial
Casa Tua Restaurant
Cozinha mediterrânea em um terraço charmoso e romântico!
Super elogiado, é o melhor restaurante italiano de Miami Beach!
Veja aqui o menu.
1700 James Avenue,
Tel. (305) 673-0973)
Site Oficial

Cecconi´s
Restaurante clássico com receitas venezianas do chef Sergio Sigala, com delicioso jardim.
Aberto até às 23h e finais de semana até às 24h.
Veja aqui o menu.
Aceitam reservas com 2 semanas de antecedência.

4385 Collins Avenue
Tel. (786) 507-7902)
Site Oficial

Haven Gastro Lounge
Restaurante novo num belo visual, baladinha. Gastro-lounge com inspirações moleculares e
drinks caprichados!
Veja aqui o menu.
1237 Lincoln Road, entre West Ave. e Alton Road.
Tel.(305) 987-8885)
Site Oficial
Barton G
Restaurante muito legal para uma noite romântica, com alguém especial.
Na Mansão Versace, onde também tem o The Villa by Barton G. Decoração dramática, prefira
jantar lá fora no pátio.
Lagostas, camarões e steaks.
Veja aqui o menu.
1427 West Avenue.
Tel. (305) 672-8881)
Site Oficial

Dolce Italian
No hotel que é um ícone em South Beach; The Gale Hotel, o restaurante contemporâneo de
culinária italiana aberto em Janeiro/2013 é ótimo.
Com pizzas, pastas artesanais divinas!
The Gale Hotel South Beach, 690, Collins Avenue.
Tel.(786) 975- 2550)
Site Oficial

Bazaar by Jose Andrés
O maravilhoso restaurante Bazaar, inaugurado em 2012 no novo SLS Hotel South Beach, sob
comando do premiado chef espanhol José Andrés, e sua cozinha mega criativa com toques
mediterrâneos e influências de South Beach!
Veja aqui o menu.
Horários: 4ª à dom: 18 às 24h e 5ª à sáb.19 à 1h.
1701 Collins Avenue, esquina com 17th St, South Beach.
Tel. (305) 455-2999)
Site Oficial
La Cote
Já esteve em Côte d´Azur?
La Cote tem uma inspiração do verão francês, à beira mar, com a vista da piscina, gostoso para
almoçar num dia de verão.
Veja aqui o menu.

Aberto das 11 às 18h.
NoHotel Fontainebleau, 4441, Collins Ave.
Tel. (305) 538-2000)
Site Oficial
Smith and Wollensky
Com diversas filiais em nos EUA (Chicago, Boston, NY, Philadelphia...)
Lugar gostoso para ir jantar em Miam Beach.
Steakhouse com uma super vista, badalado e com gente bonita. Vá bem vestida, os
frequentadores são bem elegantes!
Veja aqui o menu
1 Washington Avenue no South Pointe Park, Miami Beach
Tel. (305) 673-2800)
Site Oficial
Tobacco Road
Aberto desde 1912.
Lugar animado com ótimos hambúrgueres.
Veja aqui o menu.
Para quem curte musica country é uma excelente pedida.
626 South Miami Ave. Miami Beach.
Tel. (305)374.1198)
Site Oficial
Yardbird
Yardbird Southern Table & Bar é uma delícia e super charmoso.
Cozinha caseira e com ingredientes fresquinhos do rancho.
Veja aqui o menu.
Longe dos turistas, a esquina numa área residencial, vive cheio, frequentado por locais.
Domingo: 10 às 23h, 2ª à 5ª: 11:30 às 23h, 6ª e sáb. até às 24h.
1600 Lenox Ave, Miami Beach.
Tel. (305) 538-5220)
Site Oficial

Sorvetes (Ice cream)

Ben & Jerry´s Ice Cream
Para quem gosta de sorvete, um melhor que o outro.
19575 Biscayne Blvd.789, Aventura
Site Oficial
Cold Stone Creamery
Tipo a Cremerie Nestlé, aqui você escolhe as combinações e eles preparam na sua frente,
misturando na pedra gelada.
1631 Alton rd. Miami Beach

Site Oficial
Ghirardelli
801 Lincoln rd., Miami Beach
Site Oficial
Jaxson´s Ice Cream & Restaurant
Esqueça a dieta.
128 S Feder Federal Hwy
Site Oficial
Nas nossas viagens (você pode verificar no site: www.malaparadois.com) sempre vamos ao
HRC – Hard Rock Café e não poderia deixar de recomendar:
Hard Rock Café Miami
HRC é famoso no mundo todo e o HRC Miami é uma atração à parte. Mas diferentemente de
Roma, Florença, Veneza, Lisboa... No de Miami o público é mais Teen.
Mas sempre vale uma espiada para ver a decoração, que na entrada já é possível sentir o clima
com seu famoso carro em cima da porta!
Dezenas de guitarras, roupas e relíquias de grandes nomes do rock estão aqui espalhados. O
som é super alto e o hamburguer ainda é uma delícia! O Potato Skins é show!
Bayside Marketplace - 401 Biscayne Blvd
Site Oficial
Luísa, existem, posso dizer, mais de mil restaurantes e bares em Miami, selecionei apenas
alguns, mas vá sem medo! Curta bem sua viagem... Mas lembre-se dos locais onde você nem
deve passar perto ok?

O que fazer a mais em Miami
Miami não é só comprar e comprar!
Andar à toa e passear de carro pelas avenidas bem cuidadas são uma delícia!
Museus e galerias de Arte, parques, campos de golfe, praias, concertos, shows... Existem mil
coisas para fazer em Miami.

Vamos as Dicas:
Go Miami™ Card é perfeito para curtir ao máximo, economizar e aproveitar tudo de bom de
Miami! Entrada para mais de 25 atrações, além de descontos em compras e restaurantes! Com
duração de 1,2,3,5 ou 7 dias , incluindo museus e os seguintes passeios:












Miami Duck Tour
Fort Lauderdale Duck Tour
Gator Park Airboat Tour
Miami City Tour& everglades tour
Key West Tour
Bar Hop Shuttle (só para maiores de 21 )
Everglades Tour
Palm Beach Princess Cruise Casino Cruise
Schnebly Redland's Winery
Art Deco Walking Tour
Lion Country Safari

Art Deco District
O bairro Art Deco é um dos lugares mais bacanas de Miami Beach. Vintage... Em South Beach,
possui mais de 800 edifícios construídos no estilo arquitetônico Art Deco, dos anos 20. Os
edifícios mais famosos estão na Ocean Drive, na Collins Ave. e Washington Ave. Super
charmoso e bem conservado, vale a pena visitar.
Ir à Miami Beach e não conhecer Ocean Drive é como ir à Copacabana e não passear na Av.
Atlântica... Praia linda, calçadão, mar azul, bares e cafés a beira-mar são ótimos para sentir
todo o clima único e descontraído.
Coconut Grove é legal porque é aberto, parece que está na Europa. Com lojas e lugares para
almoçar ou descansar das compras... The Cheesecake Factory, Bici Bistro, Hooters, Fat
Tuesday, Romeu & Juliet, Los Ranchos, Cafe Tu Tu Tango, etc.
Horários: 2ª à sáb.10 às 22h e sáb. e dom. 10 às 23h. Bares até às 3h.
3015 Grand Avenue Coconut Grove
Site Oficial

Española Way
Histórica vila espanhola que oferece produtos e artigos exclusivos, galerias de arte e
restaurantes animados com mesas ao ar livre e gente na rua. Bom para matar as saudades da
culinária espanhola, francesa ou italiana em meio a arquitetura mediterrânea.
Localiza-se entre a Washington Ave. e a Pennsylvania Ave. e as ruas 14th Street e 15th Street
de Miami Beach.

Lincoln Road
No sofisticado bairro de South Beach e seus edifícios Art Deco, a Lincoln Road é onde tudo rola
em Miami Beach.
Gostoso para andar à pé, sentar num café e ver o mundo passar...Van Dyke, Segafredo , lotado
no final da tarde principalmente aos domingos.
Boutiques, galerias de arte, restaurantes (Quattro, Meat
joalherias, livrarias, cinemas, etc).

Market, Tiramesu, baladas,

Lojas bacanas tipo Apple, Diesel, L'Occitane en Provence, Sunglass Hut, Anthropologie,
Quiksilver, Sports Express, Banana Republic , Swatch, American Apparel, Bikini Village,
Williams-Sonoma, Victoria´s Secret, Y-3, Energie, Gap, Geox, até Osklen... Tem muita coisa para
ver.

Miracle Mile
Ao longo da mais importante rua comercial da Coral Gables, com lojas (veja a lista aqui)
joalherias e restaurantes, sorveterias como a Ben &Jerry, etc. Veja como chegar. (Coral Way,
entre Douglas St. E Le Jeune St.) Site Oficial
Veja a Lista completa: http://www.shopcoralgables.com/directory/?cat=shop

Downtown
Ao norte de Miami, é o centro financeiro e comercial de Miami, com edifícios modernos e lojas
sofisticadas. Vale a pena ir.

PRAIAS EM MIAMI
85th Street Beach
Mar calmo e final de tarde excelente.
Dica: Fique na altura da Collins com a 85th Street, fugindo dos hotéis.

Lummus Park Beach
Em South Beach, entre a 6th e 14th Street, lá onde tudo acontece, naquele gramado que dá
para Ocean Drive, você pode até esbarrar em algum famoso! O pôr-do-sol é lindo é um
espetáculo à parte e de graça!
Nikki Beach
Para passar a manhã na badalação, sem pressa, curtir o sol num lounge bem bacana, praia de
areias brancas e brisa do Oceano Atlântico, onde acontecem desfiles, festas e
eventos. Cabanas, som legal, brunch aos domingos e balada à noite. Esta é a Nikki Beach!
Haulover Beach
Ideal para quem quer um pouco de sossego, fugir da badalação, depois de Bal Harbour, a praia
atrai surfistas e até este ponto você pode encontrar "nudistas". Não é permitido fotografar!
Veja aqui o guia antes de visitar a praia pela 1ª vez e não se dar mal
Site Oficial

SALAS DE ESPETÁCULOS, CONCERTOS, BALLETS, SHOWS
Adrienne Arsht Center
Foi inaugurado em 2006, com projeto arquitetônico moderno, é o grande espaço cultural de
Miami. Tipo o Lincoln Center de NY, lá acontecem grandes performances; espetáculos de
ballet, ópera, musicais da Broadway, concertos, peças, festivais de jazz.
Veja aqui a programação.
1300 Biscayne Boulevard, Downtown
Site Oficial
New World Center
Inaugurado em 2011 é das obras mais arrojadas e modernas de Miami. Funciona como sede da
New World Symphony, com direção artística de Michael Tilson Thomas, e também escola que
prepara músicos para orquestras do mundo todo.
Muitas apresentações podem ser vistas na projeção do lado de fora, ao ar livre no muro de
700m2, com ótima qualidade sonora e visual grátisl!
Veja aqui o calendário de eventos.
500 17th St, com Drexel Ave., junto à Lincoln Road, Miami Beach
Site Oficial

Miami Metrozoo
Um dos maiores e mais bem cuidados zoológicos dos Estados Unidos, abrigando animais raros
como gorilas africanos, ursos da Malásia e tigres-de-bengala brancos.
Diversão garantida para as crianças.
Horário: diariamente, 9:30 às 17:30h.
12400 SW 152nd St., a 25km de Downtown
Site Oficial

Miami Seaquarium
Miami Seaquarium funciona desde 1954 e sempre se renovando, com atrações incríveis, como
show de golfinhos, túnel dos tubarões, os manatees (peixes-boi no Brasil), os aquários, os
crocodilos...
Em um paraíso tropical você encontrará atrações super diferentes e legais!
As crianças se divertem com as brincadeiras dos golfinhos, leões marinhos, focas, baleias!
O parque é bem cuidado e uma delícia para aprender e passar um dia diferente também.
Veja o mapa.
Reserve Animal Encounters antes aqui, é o máximo nadar com os golfinhos!!
Horários: Diariamente 9:30 às18h, o último horário de entrada é as 16:30h.
Ingressos aqui.
4400 Rickenbacker Causeway Miami
Site Oficial

Jungle Island (Parrot Jungle)
Jungle Island, antes conhecido como Parrot Jungle já tem 75 anos, e está sempre se
renovando, com mil atrações legais, shows como os leopardos, tigres, flamingos, papagaios,
pássaros exóticos, cangurus, pingüins, macacos...
Veja o mapa.
É bem divertido para curtir os animais de pertinho.
Veja a programação.
Horários: 2ª à 6ª :10 às 17h e aos finais de semana até às18h.
1111 Parrot Jungle Trail, Miami
Site Oficial
Tem que agendar com antecedência.

Biscayne Bay Sightseeing Cruise
É um passeio de 90 minutos de barco pela baía de Biscayne.

Na verdade é um tour com belo visual de South Beach, sua famosa arquitetura, Brickell Key,
Fisher Island, casas espetaculares e você também pode curtir as lojas e jantar antes ou depois
no Bayside Marketplace.
Sempre é gostoso sair de barco, tirar mil fotos no mar azul de Miami.
Saídas pela manhã, tarde ou à noite.

COMPRAS EM MIAMI
Lojas de Departamentos
Barneys New York
Esta loja é realmente especial, super chic e bonita! Jeans:Seven, Habitual, Marc Jacobs, Welkin,
Paper Denim & Cloth, Juicy, Joe’s,
for All Mankind, Joie, cintos Botkier. As melhores
grifes!Balenciaga, The Row, Zagliani, Comme des Garçons, Marni, Saint Laurent, Daryl K, Marc
by Marc Jacobs, Givenchy, Isabel Marant, Tod´s, Diane Von Fusrenberg, Prabal Gurung,
Brunello Cucinelli, Scotch R´Belle, Lanvin, Jil Sander, Florence Eiseman, Proenza Schouler, etc...
832 Collins Avenue com 8th StreetMiami Beach
Site Oficial
Bloomingdale´s
É a das mais charmosas lojas de departamentos, sempre começando pelas maquiagens e
perfumes. Há de tudo, mil designers famosos, e a seção de casa é bem completa.
Aventura Mall:19555 Biscayne Boulevard, The Falls: 8778 SW 136th Street) Site Oficial
Neiman Marcus
Loja de departamentos tradicional, super agradável e chic, no shopping mais bonito de Miami.
Todas as marcas bacanas: Cole Haan, Dior, Donna Karan, Dsquared 2, Christian Louboutin,
Ferragamo, Fendi, Gottex, Gucci, Fresh, Citizens of Humanity, Bvlgari, Issey Miyake, Marie
Belle, Jean Paul Gaultier, Just Cavalli, Lanvin, TUMI, Tom Ford, Vera Wang, Kosta Boda, Calvin
Klein, MacKenzie - Childs de decoração, e também tem a Dylan´s Candy Bar!. No 3º andar
restaurante Mariposa.
Village Merrick Park, 390 San Lorenzo Ave., Coral Gables
Site Oficial
Macy´s
Para quem não conhece a de Nova York... a Macy´s em Miami fica na antiga Burdines,
tradicional loja no coração de Miami Beach, pertinho da Lincoln Road, com tudo para casa,
roupas, eletrodomésticos, sapatos, relógios, cama, mesa e banho.
Marcas como; Tommy Hilfiger, Lauren Ralph Lauren, I.N.C. Concepts, Fossil, Tignanello, Giani
Bernini, Adidas, Kenneth Cole, Timberland, Perry Ellis, Tommy Bahama, Sean John, Club room,
Argyleculture.
Prepare o fôlego; a Macy´s do Dadeland é a maior da Florida.

1675 Meridian Avenue, Miami Beach
Site Oficial
Nordstrom
Roupas para família toda desde bebê, acessórios, linha de casa, perfumes, noivas... Marcas
bem bacanas como: Prada, Burberry, Valentino, Kate Spade, True Religion, Tommy Bahama,
Kenzo, Oh! Shoes, Nic+Zoe, Furla, English Laundry, Manolo Blahnik, Dolce & Gabanna, Armani,
Versace...Bluemarine, Burberry, Lanvin, Herve Leger, The North Face, etc...
Aventura Mall, 19507 Biscayne Boulevard
Site Oficial
Saks Fifth Avenue
A seção de perfumaria é o melhor da loja, sempre com novidades.
Marcas bacanas: Bottega Veneta, Alexander Mc Queen, Stella Mc Cartney, J Brand, Gucci,
Michael Kors, Valentino, Oscar de la Renta, Tory Burch, Burberry, Chloé, Tommy Ton, Theory,
etc...
9700 Collins Avenue, Balharbour Shops
Site Oficial
Sears
Tradicional loja, há mais de 100 anos vendendo um pouco de tudo: perfumes, makeup,roupas, eletrônicos, artigos de cama, mesa e banho, brinquedos, sapatos acessórios e
carrinhos de bebê, berços, caderinhas, etc... .
Horários: Diariamente das 10 às 21h.
3655 SW 22nd Street, South Miami
Site Oficial
Abercrombie & Fitch
Aventura Mall, Biscayne Blvd. lj.735
Site Oficial
Anthropologie
1108 Lincoln Rd. e Aventura Mall
Site Oficial
Atrium
Loja multimarcas bacana de NY para resolver a vida num lugar só. J Brand, Canada Goose,
Penfield, Prps Goods and Co, Adrienne Landau, Citizens of Humanity... Também para seu
namorado: Plain Jane Homme, Sundek, Nudie Jeans, Happy Socks, além de acessórios, bolsas,
tênis Ash, etc.
1931, Collins Ave. entre a 19th e a 20th th , Miami Beach
Site Oficial

Apple Store
Quem adora novidades vai enlouquecer nesta loja da Apple, com os últimos lançamentos da
Aple.
Aventura Mall, The Falls, Dadeland e 738 Lincoln Road, Miami Beach
Site Oficial
Burberry
A cara de Londres
Village of Merrick Parks, 342 Avenue San Lorenzo, Coral Gables
Site Oficial
Brookstone
Bayside Marketplace, 401 Biscayne Bvd. e também no aeroporto.
Site Oficial
Curve
Loja multimarcas com filiais em Los Angeles, NY e San Francisco.
Horários: Dom. à 5ª das 11 às 20h e 6ª e sáb. 11 às 21h, ou com hora marcada pelo tel. (305)
532 6722
Hotel The Perry, 2381 Collins Avenue, Miami Beach
Site Oficial
Diesel
933, Lincoln Road 933 e no Aventura Mall
Site Oficial
Dior
21 E 57th St.
Site Oficial
Forever 21
Dolphin Mall, 11401 NW 12th St
Site Oficial
Gap
Bayside 401 Biscayne Blvd
Site Oficial
H&M
Esta loja é ótima, a Flavia Ghelli adora! (veja www.malaparadois.com) e agora tem em Miami.
Grande rede escandinava e com sua roupa transada e accessível faz fila nas portas!

1551 Lincoln Road, South Beach
Site Oficial
Hermès
Dispensa comentários.
9700 Collins Ave, Bal Harbour
Hollister
19501 Biscayne Blvd, Aventura Mall
Site Oficial
I on the District
Loucos por óculos? E quem não é?! As marcas mais bacanas, óculos do mundo todo, difícil de
escolher!
Miami Design District, 120 NE 40th Street
Site Oficial
Louis Vuitton
49 E 57thSt.
Site Oficial
Marc Jacobs
9700 Collins Ave, Bal Harbour
Site Oficial
Victoria´s Secret
901 Lincoln Road, Miami Beach
Site Oficial
Essas são apenas algumas opções, Miami tem muita loja, shopping e variedades para se fartar
nas compras!
Luísa, se ainda não comprou as passagens e não reservou hotel, minha sugestão (pois está em
cima da hora) é fazer por uma agência de viagem. A agência que confio de olhos fechados é a
Sbhtour. Se quiser, fale com a Thalita Ribeiro, Tel: + 55 31 3291.4771 / + 55 31 9910.5646
Skype: thalita.ribeiro29 - Msn / email: thalitammrp@gmail.com, diga que foi uma indicação
minha (Edi Marques) e da Flávia Ghelli.
Na Sbhtour você fica despreocupada. Eles fazem tudo! Tudo mesmo, desde reservas de voos e
hotéis, transfers, passagens de trem, aluguel de carro e os preços são ótimos.
Espero que gostem das dicas.

E se gostar, faça um comentário, indique para amigos...
Novas dicas, histórias e fotos de viagens.
Visite: http://www.malaparadois.com/
Siga: https://twitter.com/@Malaparadois
Curta: https://www.facebook.com/malaparadois
Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/
Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras!
E-mail: malaparadois@gmail.com
BOA VIAGEM!!!

