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O Jade Mountain Resort é uma hotel de arquitetura orgânica que celebra a deslumbrante 
beleza cênica de St. Lucia, erguendo-se majestosamente acima do Resort Anse Chastanet, 
situado em 300 hectares de mata virgem, de  frente para o Mar do Caribe e belíssimas praias!
 Na criação do Jade Mountain o arquiteto  e proprietário Nicholas Troubetzkoy foi muito 
ousado na sua filosofia de construção em harmonia com a natureza do Caribe.
As pontes, de um arrojado desenho arquitetônico, que levam aos santuários e suas 
excepcionais piscinas com borda infinita foram construidas sobre colunas de paralelepípedos 
que sobem em direção ao céu, fazem do Jade Mountain uma das mais fascinantes e 
extraordinárias experiências de resort no Caribe.
 Grandes espaços onde quarto, sala de estar e extravagantes piscinas infinitas,  se 
sobrpoem, formando assim uma plataforma única em contato com a natureza. Com a quarta 
parede inteiramente ausente, os santuários do Jade Mountain são como cenários criados que 
abraçam toda a glória dos Pitons, Patrimônio Mondial e orgulho de St. Lucia e, claro, tudo 
isso sobre o deslumbrante Mar do Caribe.
 Com uma piscina infinita, num caleidoscópio de cores espetaculares se encontra o Jade 
Mountain Club: um lugar exclusivo para os hóspedes do Jade Mountain, celebrando a ‘Jade 
Cusine’ do famoso Chef Allen Susser vencedor  do « ‘James Beard Award’   . Suspenso no 
espaço acima do Jade Mountain Club esta o ‘Celestial Terrace’, perfeito para os cocktails no 
pôr do sol ou simplesmente para se observar as estrelas.
 Uma vasta gama de serviços de nosso spa é oferecido na intimidade dos santuários do Jade 
Mountain ou no spa boutique Kai en Ciel, e no gymnasio.

 Os santuários do Jade Mountain foram deliberadamente projetados sem a technologia 
cotidiana; não há telefones, rádios ou televisão. Acesso à Internet está disponível na recepção 
e em determinados outros locais para aqueles que simplesmente não podem deixar o mundo 
exterior, como é a sugestão do hotel!
 A equipe de Mordomos e uma equipe de funcionários fornece um serviço excelente dia e 
noite.
 Desfrute da exclusividade e privacidade do Jade Mountain além das instalações do Anse 
Chastanet, como restaurantes, bares, lojas, galeria de arte, spa, mergulho submarino, andar de 
bicicleta e esportes aquáticos, bem como duas praias de areia macia tambem disponíveis para 
os hóspedes do Jade Mountain em todos os momentos.

Piscinas de Borda Infinita
As piscinas privativas de cada santuário são tratadas com ozônio e variam entre 150-280 met-
ros quadrados - seus tamanhos aumentam em relaçao às diferentes  categorias dos santuários:  

‘STAR’, ‘MOON’, ‘SUN’ e ‘GALAXY’. As piscinas contam com áreas de água pouco profunda 
para descanso, além de uma grande área de natação. À noite, as piscinas são iluminadas com 
luzes de fibra óptica e os hóspedes podem controlar pessoalmente suas cores  e tons. Todas as pisci-
nas têm uma única espécie de azulejos de vidro iridescente, que foram concebidos especialmente 
para  o Jade Mountain. Cada uma destas piscinas tem o seu próprio esquema de cores com  os 
azulejos de vidro que também foram usados  nos banheiros, o que dá a cada  santuário uma  
personalidade única e ousada.


