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E X I S T E M  I L H A S .

E X I S T E M  I L H A S  E X T R A O R D I N Á R I A S .

E  E N T Ã O ,

EXISTE ANGUILLA.



EXISTE ANGUILLA.

DEIXE

PARA TRÁS A MULTIDÃO E ENCONTRE-SE NA CONVIDATIVA, 

INTRIGANTE E VERDADEIRAMENTE INCOMPARÁVEL ILHA DE ANGUILLA.

Considerada por muitos como um dos segredos mais bem 
guardados do Caribe, tempo que for por aqui e não será mais 

segredo por que Anguilla tornou-se um oásis para viajantes 
independentes, casais, famílias e viajantes de negócios.

E, embora reconhecida por 33 praias de areia branca, águas 
turquesas e uma cena culinária dirigida por alguns dos chefs 

mais talentosos do Caribe, o espírito mais verdadeiro da ilha 
vive dentro de seu povo. Orgulhosos, calorosos e acolhedores.

Bem-vindo a Anguilla.



ENCONTRE DIVERTIMENTO AO SOL 

E FORA DELE. 

TOQUE

Travel + Leisure World’s Best Awards

VOTADA A 
ILHA Nº 1 NO 
CARIBE

Nasceres do sol espetaculares e pôres do sol brilhantes são apenas 
parte do que torna Anguilla tão única. Basta sair da praia e entrar 

em qualquer série de aventuras pela ilha para experimentar o 
outro lado do extraordinário. Explore o tranquilo mar à noite no seu 

próprio caiaque transparente. Desfrute de autênticos festivais de 
entretenimento e música de Anguilla. Passeie por praias desabitadas 

a cavalo. Ou jogue uma partida de golfe em um campo de tirar o fôlego 
com vista para o cintilante Mar do Caribe.



Você encontrará bastante 
conforto e preços 
acessíveis em muitas das 
propriedades da ilha.

Luxo e lazer podem ser experimentados por todos em 
Anguilla. De simples a simplesmente espetaculares, há 
acomodações perfeitas para todos os viajantes.

Se você optar por se instalar em um luxuoso resort 5 
estrelas, uma villa espetaculares, um condomínio de 
residências ou na pequena e íntima Charming Escapes 
Collection, você se sentirá em casa em Anguilla.

FIQUE

ANGUILLA OSTENTA ALGUMAS DAS 

ACOMODAÇÕES MAIS REQUINTADAS NO CARIBE.

Anguilla é classificada como número 1 no 
World´s Best All Around Beaches.



Foto de Joe Jenkin

Como a capital culinária do Caribe, a comida é o coração da 
experiência Anguillana. A combinação de tradições de culinária 
indiana ocidental, africana, francesa e britânica deu a Anguilla uma 
cena gastronômica que é nada menos que inspirada. Reserve a sua 
mesa em um dos vários estabelecimentos de alta gastronomia ou faça 
uma parada em uma churrascaria descontraída na estrada.

EXPERIMENTE

UMA PEQUENA ILHA COM UM GRANDE APETITE.



Little Bay 

Saúde e 
Bem-estar 

Aventura Offshore 
Cays 

Move and 
Groove 

Atividades
Na Ilha 

Fuja para esta 
enseada de cartão-
postal, perfeita, no 
lado noroeste da 
ilha. Perfeita para 
nadar, mergulhar 
ou simplesmente 
tomar um pouco de 
sol, você encontrará 
essa joia escondida 
e serena, fora do 
caminho mais 
conhecido.

Voe 15 pés 
acima dos lábios 
do oceano ou 
mergulhe para um 
beijo. A aventura 
Hydro-Flight 
permite que você 
testemunhe vistas 
360 graus de 
Anguilla e suas ilhas 
vizinhas da maneira 
mais inesquecível.

PRAIA 

REJUVENESÇA

DIVERSÃO RELAX 

ENTRETENIMENTO 
JOGOS  

Se você não pode 
ficar acordado 
até tarde, não se 
preocupe, Anguilla 
dança o dia inteiro. 
Do rock e do 
reggae à discoteca 
e ao calipso, 
estamos sempre 
comemorando 
os sons que nos 
movem.

Acalme sua mente, 
seu corpo e seu 
espírito em um dos 
nossos spas de 
classe mundial ou 
estúdios de ioga, 
enquanto o suave 
mar azul e os ventos 
delicados criam o 
melhor cenário para 
relaxar e rejuvenescer.

Nade, mergulhe 
e navegue pelo 
paraíso com viagens 
de um dia, charters 
e atividades como 
mergulho, passeios a 
cavalo, cruzeiros com 
coquetéis e viagens 
para praias isoladas. 
Ou, fique na terra para 
uma rodada de tênis 
e golfe.

Surf e turf, 
deliciosos 
coquetéis, tardes 
descontraídas e 
entretenimento ao 
vivo estão todos 
a apenas um 
passeio de barco 
no Offshore Cays 
de Anguilla.

EM ANGUILLAo que fazer 



CHEGANDO AQUI

ENCONTRE A ROTA MAIS RÁPIDA PARA ANGUILLA 
VISITANDO: IVISITANGUILLA.COM/GETTINGHERE
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ANGUILLA

Viaje para Anguilla sem problemas das principais cidades 
da América Latina, com conexões fáceis em Porto Rico 
(SJU) para o Aeroporto Internacional Clayton J. Lloyd 
Anguilla (AXA), com a Seaborne Airlines. Por Miami ou pelo 
Panamá, chegue a St. Maarten (SXM). De lá, pode-se fazer 
a travessia por barco, sendo uma outra opção conveniente 
e econômica. É possível também optar por pegar transporte 
público marítimo, que sai dez vezes por dia de Anguilla até 
Marigot, do lado francês; ou, ainda, pode-se utilizar uma 
das diversas companhias privadas que operam entre 
Anguilla e o lado holandês de St. Maarten.  

(787) 466-1432

ANGUILLAPR@GMAIL.COM 

@ANGUILLAOFFICIAL

@ANGUILLA_TRSM

@ANGUILLA_TOURISM IVISITANGUILLA.COM

ANGUILLA TOURIST BOARD

Argentina
Brasil
Belice
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador 
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela


