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Português dirige Hotel na Tailândia 

Dream Phuket Hotel & Spa apresenta-se em Portugal 

Cerca de quarenta convidados ligados aos media e ao trade turístico nacional 

assistiram à apresentação de um dos mais recentes e luxuosos hotéis de Phuket, o 

Dream Phuket Hotel & Spa, no passado dia 9 de fevereiro, no restaurante Topo, em 

Lisboa. 

O hotel, atualmente dirigido pelo português João Pedro Amorim, destaca-se pelo 

modernismo e sobriedade. Inaugurado em fevereiro de 2016, o Dream Phuket Hotel & 

Spa localiza-se na zona Oeste de Phuket, a poucos minutos das melhores praias da ilha. 

Os 172 quartos, suites e vilas oferecem todo o conforto, num ambiente de luxo e estilo 

contemporâneo, com vista para a piscina ou para as colinas exuberantes de Phuket. 

Entre os múltiplos serviços do Hotel destacam-se o Spa Sanctuary, que oferece vários 

programas de relaxamento e rejuvenescimento, um fitness center com 

acompanhamento personalizado e um rooftop com uma piscina “infinita” e uma vista 

panorâmica deslumbrante sobre as colinas de Phuket.  

O restaurante Triology surpreende pela variedade de experiências gastronómicas, 

desde os famosos sabores tailandeses até à cozinha contemporânea internacional. O 

Dream Beach Club, localizado na praia Layan, disponibiliza serviço de bar durante o 

dia e à noite transforma-se numa verdadeira experiência de clubbing, com animação 

assegurada por dj’s de renome. Os hóspedes do hotel beneficiam ainda de transfers 

para várias zonas da ilha, nomeadamente para Patong, no centro de Phuket. 

Durante o welcome drink João Pedro Amorim deu as boas vindas aos convidados, tendo 

salientado que “se sentia honrado por ter a oportunidade de fazer o lançamento do 

hotel no seu país”. Já depois de apresentado um filme com imagens deslumbrantes dos 

serviços disponíveis foi servido um almoço volante, que decorreu num ambiente 

informal e descontraído. No final houve um sorteio para duas estadias duplas de uma 

semana em Phuket.  



   
 
 

Veja aqui o filme do Hotel: https://www.youtube.com/watch?v=4cmXuMgT4VI  

Saiba mais sobre o hotel em http://www.dreamhotels.com/phuket/     

Para mais imagens: DropBox link. 

Redes Sociais: 

Facebook: @DreamPhuketHotelandSpa  

Instagram: @DreamHKT #dreamhkt #dreamhotels  

Twitter: @DreamHKT 

 

Para mais informações contactar: 

Sara Clara      Christine Lew 

Consultora de Comunicação              Director of Marketing & Communications 

Jervis Pereira     Dream Phuket Hotel & Spa 

Tel: 21 391 66 01 / 93 781 44 30  Tel: +66 76 609 888 

sara.clara@jervispereira.pt   marketing@dreamhotelphuket.com 
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