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O Rosen Shingle Creek sempre proporcionaram férias divertidas e recompensadoras. Criado para 
agradar de todas as formas imagináveis, o nosso hotel é especial em sua promessa de experiências 
incríveis e luxos excepcionais. Desde quartos suntuosos e restaurantes de nível internacional até as 
atrações interessantes nas proximidades, o Rosen Shingle Creek é, de inúmeras formas, o hotel AAA 

Quatro Diamantes mais inspirador de Orlando. Em uma das saídas da Universal Boulevard, a apenas   

10 minutos do Aeroporto Internacional de Orlando International Airport e poucos minutos do SeaWorld® 

Orlando, da Universal Orlando® e da área de entretenimentos da International Drive. Também próximo 

de outras atrações de áreas renomadas e a apenas 50 minutos do Orlando Sanford International Airport. 



OPÇÕES DE JANTAR EXTRAORDINÁRIAS DESDE INFORMAL 
ATÉ ELEGANTE

O jantar é sempre uma experiência extraordinária no Rosen Shingle Creek. Além dos vários locais 
exclusivos para jantar, o nosso bufê de festas aberto o ano inteiro oferece aos clientes criações inspiradas 
do chefe, estações e oportunidades para se deliciarem. O horário de funcionamento é variável. Crianças 
de até seis anos não pagam nos restaurantes de bufê se estiverem na companhia de um adulto pagante.

Quartos 
• 1.501 quartos e suítes, para não fumantes (40,51 m) • Vistas incríveis 
dos campos de golfe, da piscina ou da cidade • Camas luxuosas Creek
(1 king ou 2 queen), lençóis e travesseiros assinados por designers, 
cortinas com blackout, serviços de preparação de cama (mediante 

solicitação); camas com rodinhas* e berços disponíveis • Chuveiro/
banheira, Secador de cabelo, Área separada para cuidados pessoais, 
produtos de toilete especiais, robes felpudos • TV de LED de tela 
plana, filmes e jogos sob demanda, rádio iHome/estação de suporte 
•  Frigobar, cafeteira, jantar no quarto 24 horas* 
• 75 quartos compatíveis com ADA

SERVIÇOS E PRODUTOS RECREATIVOS DO HOTEL
• Situado em 255 acres de um cenário exuberante; sem tarifa de resort; Wi-Fi gratuito (nos 

quartos e nas áreas comuns) • Recepção 24 horas, serviço de bagagem, estacione você mesmo 
ou use serviço de manobrista*, locação de carros* e serviço de táxi* • Equipe multilíngue,
serviços de conciérge no lobby, agência de viagens, lavanderia* (autoatendimento ou
serviço), loja de presentes* • Segurança; segurança uniformizado 24 horas e câmeras, travas 
de chaves com tecnologia RFIDe linguetas automáticas (ADB) • 4 piscinas com aquecimento 
de acordo com a temporada (piscina com raias, piscina para famílias, piscinas para adultos 

apenas e piscina rasa para crianças pequenas), duas banheiras aquecidas e cabanas ao lado 
da piscina* • Trilhas na natureza, 2 quadras de tênis iluminads, quadras de vôlei de areia,
basquete, pescaria sazonal, fitness center* • Salão de videogames*; serviço de babá no local*
(é necessário fazer reservas) • Serviço de ônibus gratuito em horários programados para ida 
e volta dos parques temáticos (vagas limitadas; é preciso fazer reserva com antecedência)
• Há poucos minutos do Mall at Millenia, The Florida Mall, Orlando Premium Outlets, Pointe
Orlando e International Drive • The Spa at Shingle Creek*; 9 salas de tratamento oferecendo
massagens, tratamentos corporais e faciais; serviços de salão, incluindo maquiagem, cabelo 
e unhas; chuveiro e área de vestiário • Shingle Creek Golf Club: Campo profissional 18 buracos 
e par 72 projetado por Arnold Palmer Design Company; loja de presentes do clube; home
of Brad Brewer Golf Academy • Casamentos, espaço para eventos e reunião: 48.700 de
espaço flexível para realização de reuniões e eventos; Especialistas e serviços de 
casamento disponíveis no local  *Tarifa aplicável.

Jantar no Rosen Shingle Creek
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Um Lugar para Ser Lembrado (Quatro Diamantes AAA) 
Um restaurante de carnes de alto nível que serve o Bife 
Prime Black Angus Totalmente Natural da Fazenda, frutos 
do mar pescados na Flórida e uma impressionante lista 
de vinhos para uma harmonização sublime.

Cala Bella™ (AAA Quatro Diamantes) 
& Bella’s Bar
Nosso bistrô para jantar sofisticado com assinatura do 
chefe é o local ideal para uma excelente refeição italiana. 

Café Osceola
Oferece o melhor da cozinha internacional para café da 
manhã e almoço, nossos bufês diários têm tudo desde 
omeletes preparados conforme o gosto do cliente até 
filet mignon.

Tobias Burgers & Brews 
Um local de reunião de boas vindas onde convidados 
famintos podem saborear hambúrgueres gourmet, pratos 
especiais, chops e bourbon. 

Mi Casa Tequila Taquería
Onde guacamole é preparado na mesa ao lado, muitas 
margaritas são preparadas na hora e os sabores autênticos 
são tão dinâmicos quanto a própria atmosfera.

Banrai Sushi 
Experimente a harmonia dos sabores sutis e texturas 
irresistíveis, desde sushi tradicional até rolls do chefe  
e sakes especiais e coquetéis criativos.

Headwaters Lounge™
Conhecido como o ponto de encontro do hotel, ele é o 
melhor lugar para fazer networking, conversar e relaxar 
com os amigos tomando um drink despretencioso.

18 Monroe Street Market – 24 Hours
Uma delicatessen inspirada nas de NY que oferece 
alimentos quentes e frios como sopas deliciosas, saladas, 
sanduíches, pizzas, produtos frescos de padaria e muito 
mais.. Perfeito para jantar no local ou levar para casa. 
Mesas para jantar ao ar livre. 

Shingle Creek Clubhouse Grille
Saboreie uma entrada, um sanduíche ou um prato de 
almoço antes ou depois de uma partida no nosso campo 
de golfe premiado.

Cat-Tails Pool Bar & Grille
Escolha entre diversas bebidas refrescantes e um menu 
de pratos leves para comer na piscina.

Smoooth Java 
Recuperem as energias com um c Starbucks® recém-tostado 
ou bolos e guloseimas frescas.

Creek Ice Creamery
Saboreie um sorvete refrescante antes de se divertir com 
atividades na piscina.

Par-Take
Oferece aos jogadores de golfe uma variedade de lanches 
e bebidas para levar entre os buracos 9 e 18.

Jantar no quarto – 24 horas
24 horas, serviço completo de restaurante.
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