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THE RITZ-CARLTON BAL HARBOUR, MIAMI CELEBRA A INAUGURAÇÃO DO  

ARTISAN BEACH HOUSE, SOB O COMANDO DA PREMIADA  

CHEF EXECUTIVA PAULA DASILVA 

 

MIAMI, Flórida – 25 de fevereiro de 2017 – Complementando o cenário gastronômico vibrante e em 

constante evolução de Miami, o The Ritz-Carlton Bal Harbour Miami celebra orgulhosamente a 

inauguração de seu mais novo e seleto restaurante, o Artisan Beach House. Apresentando uma equipe 

culinária liderada pela premiada Chef Paula DaSilva, o Artisan Beach House é um dos novos restaurantes 

mais aguardados do ano. 

 

  
 

O menu é diversificado e voltado ao sabor, com influência global e atenção à acessibilidade. Fruto de uma 

colaboração como o empresário do setor hoteleiro Seth Greenberg, o impressionante restaurante à beira-

mar apresenta um salão de refeições iluminado e arejado que evoca a Palm Beach da década de 30. 

Projetado por Petra Hausberger, o Artisan Beach House possui uma elegância costeira que permite que as 

paisagens marítimas ocupem o centro das atenções. Preparado para ser em um dos pontos mais cobiçados 

da região em 2017, o Artisan Beach House fica aberto diariamente para café da manhã, almoço e jantar, 

das 6h às 23h. O Happy Hour acontece diariamente das 16h às 18h no bar e lounge do restaurante e conta 

com um menu selecionado, com inspiradores coquetéis artesanais, vinhos da casa e petiscos saborosos. 

Além do serviço de refeições, o novo restaurante também pode ser reservado para eventos com refeições 

privativas, pequenos eventos relacionados a festas de casamento ou ocasiões corporativas intimistas . 

 
Com um menu de inspiração mundial composto por itens cultivados localmente e elaborados com 

distinção, o exclusivo restaurante garante ser uma agradável surpresa de boas-vindas para os hóspedes do 

hotel e moradores do sul da Flórida. Para famílias ou casais em viagem, pacotes especiais de resort como 

o  Reconnect  ou o  Bed & Breakfast  oferecem créditos de amenidades de resort ou opções de refeições 

diárias inclusas para experimentar o novo restaurante durante sua estadia.  

 

Para mais informações sobre o Artisan Beach House, incluindo reservas para refeições, ou para reservar 

sua estadia em nosso resort de luxo à beira-mar, visite ritzcarlton.com/BalHarbour . 

 

 

http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/dining
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/dining
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/weddings
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/weddings
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/offers/reconnect-comfort-you
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/offers/bed-and-breakfast
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/dining
https://www.opentable.com/r/artisan-beach-house-ritz-carlton-bal-harbour-reservations-bal-harbour
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/bal-harbour/offers/reconnect-comfort-you
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Sobre o The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami  

O The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami é uma propriedade requintada de 18 andares, localizada na 

Collins Avenue, o destino mais exclusivo de Miami. O saguão de dois andares apresenta uma coleção de 

arte multimilionária deslumbrante e elevadores privativos, que levam os hóspedes às suas suítes. Cada 

andar conta com apenas duas suítes, e a suíte presidencial, de 260 m², apresenta uma sala de cinema 

privativa e varandas panorâmicas. As amenidades adicionais incluem o Bistro Bal Harbour, o restaurante 

de frutos do mar frescos do resort, uma bela praia de areia dourada de 230 metros, uma piscina ao ar livre 

com borda europeia e cabanas privativas com banheiras personalizadas. Desfrute dos sabores mais finos do 

sul da Flórida na Artisan Beach House, o novo restaurante do resort, inspirado na culinária global, com espaço para 

eventos especiais da chef executiva Paula DaSilva e do empresário da vida noturna Seth Greenberg. A propriedade 

também é casa do Exhale Bal Harbour, um spa deslumbrante à beira-mar, com 10 salas privativas de 

terapia, saunas e banho turco para homens e mulheres, com menu completo de terapias de spa premiadas 

e aulas exclusivas de Core Fusion e Ioga. Para mais informações sobre o The Ritz-Carlton Bal 

Harbour, Miami, ligue para (800) 241-3333. Para falar diretamente com o hotel, ligue para (305) 455-

5400. Fale com um agente de viagens ou visite o site do The Ritz-Carlton, www.ritzcarlton.com.  

Sobre o The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC 

Sobre o The Ritz-Carlton Hotel Company, LLCA empresa The Ritz-Carlton Hotel, L.L.C., da cidade de 

Chevy Chase, Maryland, opera atualmente mais de 90 hotéis em mais de 30 países e territórios.  Mais de 

40 projetos residenciais e hoteleiros estão em desenvolvimento pelo mundo. O The Ritz-Carlton tem o 

orgulho de oferecer The Ritz-Carlton Rewards®, com as quais os membros podem conectar suas contas 

Marriott Rewards® e Starwood Preferred Guest®, para uma combinação instantânea de status de elite e 

transferência ilimitada de pontos. Para mais informações ou reservas, visite o site da empresa, 

www.ritzcarlton.com, para saber as últimas atualizações da empresa, visite news.ritzcarlton.com e para 

participar da conversa ao vivo, use a hashtag #RCMemories.  The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. é 

uma subsidiária integral da Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR). 
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