金碧集團

GRUPO
KAM PEK
2007年12月28日，金碧匯彩娛樂場在澳門正式開業，是
全球首個電子娛樂場。與其他相比，金碧匯彩娛樂場的特
色是專屬的賭場混合遊戲，還提供各種桌上遊戲。與其他
提供電子遊戲的賭場不同，金碧匯彩娛樂場賭場採用的是
真人玩家，而不是計算機生成的虛擬玩家。客人可在投注
終端上同時玩多種遊戲，換遊戲、點食物，和其他客人及
現場荷官競技，所有這一切都在同一個終端進行。此外，
還有百家樂、輪盤、骰寶等各類遊戲，為澳門娛樂行業增
添新動力。
金碧也旨在為所有的客人提供貴賓級的享樂，為娛樂中場
配備最好的餐飲小食並提供優秀的服務，讓客人有賓至如
歸的感覺。

Em 28 de dezembro de 2007, o Kam Pek
Paradise Casino foi oficialmente inaugurado
em Macau como o primeiro e-casino do mundo.
O Kam Pek Paradise Casino distingue-se dos
outros concorrentes através de seus exclusivos
jogos híbridos de casino, oferecendo ainda
variados jogos de mesa. Ao contrário de outros
cassinos que oferecem jogos electrónicos, o
Kam Pek Paradise Casino usa croupiers reais,
em vez de virtuais gerados por computador.
Isso permite que os clientes joguem e apostem
em várias mesas, troquem de jogos, solicitem
comida, joguem contra inúmeros outros
convidados e joguem com um dealer ao vivo,
tudo isso no mesmo terminal. Há também
uma variedade de jogos como bacará, roleta
e dados, gerando uma nova dinâmica para
a indústria do entretenimento de Macau.
O objetivo de Kam Pek é oferecer e
proporcionar a todos os convidados
entretenimento VIP com a comida, bebida
e serviços de excelência, a fim de permitir
que os clientes se sintam em casa.
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金碧吧

Kam Pek Bar
金碧吧位於市中心獨一無二的位置，提供獨特的室內和室外環境，並
配有寬敞的露台。事實上，這裡是觀看澳門格蘭披治大賽車的最佳
地點，有廣闊的視野，從葡京彎到整條友誼大馬路，均一覽無遺。
露台亦是自拍，與朋友拍照，拍攝旅遊塔、大橋等景點的最佳地點。
身處金碧吧，即可擁抱澳門。
金碧吧提供多種美食、飲料、現場音樂、士碌架、飛鏢及其他多
種娛樂活動。

Com uma localização única no centro da cidade, o Kam Pek Bar
oferece um ambiente especial dentro de portas e ao ar livre com
uma varanda longa e espaçosa. É, na verdade, o melhor local
para ver as corridas do Grande Premio de Macau, permitindo
um ângulo abrangente que vai da curva do Hotel Lisboa a quase
toda a Avenida da Amizade. A varanda é também um local
por excelência para tirar selfies e fotografias
com os amigos, com a Torre de Macau e
as pontes como pano de fundo. Estar no
kam Pek Bar é abraçar a cidade de Macau.
O Kam Pek bar oferece ingredientes deliciosos: comida variada, bebidas, música ao vivo,
snooker, dardos e entretenimento variado.
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機車藏館

Galeria de motorizadas
金碧大廈的M層設有鐵赤道重型機車藏館。這是澳門唯一一家美國
大品牌機車的藏館。在這裡，我們可以看到諸如Victory、Harley
或Chop Deville等品牌的重型機車，盡情感受重型機車的魅力。

A mezzanine do edifício Kam Pek alberga a “Street Steel Motorbike Gallery”. É a única galeria em Macau de motorizadas de
grandes marcas dos Estados Unidos. Aqui econtramos rainhas
do asfalto como Victory, Harley ou Chop Deville. Ao todo são
cerca de vinte, na galeria e no casino. Uma coleção de “heavy
Metal Bikes” para apreciar e vibrar.

王子海鮮酒家

Restaurante Prince Seafood
在位於蓮花廣場附近的華都酒店，發現中國最好的烹飪方式：粵
菜、川菜、上海菜、潮州菜或中國北方菜。貴賓廳和頂級宴會廳
是家庭聚餐和舉辦活動的理想選擇。

Localizado no Hotel Waldo, perto da Praça da Flor de Lótus, no
Prince Seafood encontramos o melhor da culinária chinesa: de
Cantão, Sichuan, Shanghai, Chaozhou ou do norte da China.
Com salas VIP e um salão de banquetes de topo, é a escolha
ideal para refeições em família e organização
de eventos.
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