Riviera
Maya

Apaixone-se pela Riviera
Maya
A Riviera Maya ﬁca localizada no
estado de Quintana Roo no extremo
sudeste do país e no nordeste da
península de Yucatán.
Cancun é uma das mais importantes
cidade da região. Repleta de hotéis,
restaurantes e diversas atrações
turísticas. Seu aeroporto recebe a
maioria dos voos nacionais e
internacionais.
Devido a localização privilegiada de
Cancun, suas vizinhas, Playa del
Carmen, Cozumel, Isla Mujeres e
Tulum podem ser visitadas através
das inúmeras empresas de receptivo
que oferecem passeios regulares ou
mesmo alugando um carro para
descobri-las no seu próprio ritmo.

Quando ir.
Em dezembro e janeiro as
hospedagens ﬁcam mais caras
devido a alta estação. Fevereiro a
Maio chove pouco e os preços são
mais convidativos.

Maiores informações
https://www.visitmexico.com/

Sobre o hotel
Hotel NYX Cancun é o local onde
você pode curtir a praia, jantar no
Deck que este hotel oferece ou
saborear uma bebida em um dos 2
bares/lounges. Todos os 196
quartos oferecem Wi-Fi grátis,
frigobares e TVs de plasma com
canais a cabo. Serviço de quarto,
cafeteira e ventiladores de teto são
algumas
das
conveniências
disponíveis para os hóspedes.

Cancun
Blvd. Kukulkan, Manzana 52, Km
11.5 - Zona Hotelera
Tel: + 52 01 998 848 9310

APTO STANDARD - Diárias

do casal a partir de USD 91 incluindo café da manhã*

* Tarifa promocional, não reembolsável. Incluindo as taxas o valor sobe para USD 106- Preços sujeitos a alterações
https://pt.nyxhotels.com/

INTERCONTINENTAL
PRESIDENTE CANCUN

Sobre o hotel

Situado em uma praia perfeita, a
localização magníﬁca do resort
permite que você mergulhe direto no
ambiente transformador do Caribe.
Toda a família pode descansar o dia
ao lado da piscina, praticar esportes
aquáticos ou descobrir a cultura
maia. Quando o sol se põe, Cancún
ganha vida com casas noturnas
soﬁsticadas sob as palmeiras
ondulantes.
A rede InterContinental Hotels &
Resorts tem sido a pioneira em
viagens por todo o mundo há quase
70 anos. Temos orgulho de
compartilhar
o
know-how
internacional e as tradições culturais
locais com nossos hóspedes em
cada um dos nossos hotéis.

Cancun
Blvd Kukulkan Km 7.5 , Zona
Hotelera, Cancun, Quintana Roo,
77500O
Tel: + 52 998 848 8700

APTO CLÁSSICO - Diárias

do casal a partir de USD 156 não inclui café da manhã*

* Tarifa promocional, não reembolsável. Incluindo as taxas o valor sobe para USD 198 - Preços sujeitos a alterações
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/cancun/cunhc/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-MX-_-CUNHC

Sobre o hotel
Todos os quartos e suítes do Sina
possuem ar-condicionado, frigobar,
TV a cabo, cozinha compacta e piso
frio.
A 10 minutos da praia pública mais
próxima com suas areias brancas e
ﬁnas, seus shoppings como plaza
caracol, select chedraui, boates
como Coco Bongo, casas de câmbio
e diferentes lojas e restaurantes.
O hotel conta com o restaurante La
Isla que oferece culinária americana
e mexicana e funciona das 07h00 às
22h30
A Master suite pode acomodar até 6
pessoas. Consulte preço!!

Cancun
Quetzal 33 - Fracc. Club de Golf
Zona Hotelera, Cancún, México
Tel: 52 01 01 998.883.10.18

Junior Suite - Diárias do casal a partir de USD 94 incluindo café da manhã*
* Tarifa promocional, não reembolsável. - Preços sujeitos a alterações
http://sinasuites.com/ES/Hotel-Suites-Sina-Cancun.php

Sobre o hotel
Sandos Caracol Eco Resort - All
Inclusive possui um spa de serviço
completo onde você pode relaxar.
Você também pode passar o dia
tomando sol na praia e fazer uma
refeição em um dos 9 restaurantes
que este estabelecimento oferece.
Todos os 956 quartos oferecem
Wi-Fi grátis, itens grátis no frigobar
e TVs de plasma com canais via
satélite. Varanda, cafeteira e
ventiladores de teto são algumas
das conveniências disponíveis
para os hóspedes. Os serviços de
spa não estão incluídos no preço
da diária

Playa del Carmen

Carretera Puerto Juárez-Chetumal Km.
295, Solidaridad 2, 77710

Tel: + 52 984 873 4444

SUITE GARDEN- Diárias do casal a partir de USD 175 Tudo incluído*
* Tarifa promocional, Incluindo as taxas - Preços sujeitos a alterações
https://www.sandos.com/sandos-caracol/eco-all-inclusive-resort?utm_source=gmbcaracol&utm_medium=localmap

Sobre o hotel
Todos os 900 quartos oferecem
acesso Wi-Fi, TVs de tela plana
com canais digitais, e detalhes
como colchões com pillow-top e
roupas de cama de algodão
egípcio. Os hóspedes também
encontrarão itens grátis no
frigobar, sala de estar e serviço de
quarto 24 horas. Redeﬁnindo o
tradicional all-inclusive, o Hotel
Xcaret México tem o orgulho de
apresentar seu conceito inovador
ALL-FUN
INCLUSIVE®.
combinando o conforto e o luxo de
um resort único e acesso total aos
parques Xcaret, Xel-Ha, Xplor,
Xplor Fuego, Xavage, Xoximilco,
Xenses, e os passeios Xenotes e
Xichen.

Playa del Carmen

Carretera Federal Chetumal-Puerto
Juárez, Av. Solidaridad 2, 77710

Tel: + 52 800 009 7567

SUITE GARDEN- Diárias do casal a partir de USD 575 Tudo incluído*
* Tarifa promocional, Incluindo as taxas - Preços sujeitos a alterações
https://www.hotelxcaret.com/es/?langRedirect=1

Sobre o Azulik hotel
O Azulik oferece aos hóspedes a
oportunidade
de
praticar
o
naturismo em suas dependências.
Totalmente integrado à natureza,
sua
arquitetura
contempla
passagens suspensas entre as
árvores. As acomodações são
rústicas e luxuosas em conceito
aberto, com paredes de bambu e
varanda. Os hóspedes podem tomar
banhos relaxantes de banheira ao ar
livre. As unidades de categoria
superior têm vista para o mar. Uma
série de passeios e atividades em
meio à natureza estão à disposição
dos viajantes hospedados no Azulik.
As opções gastronômicas são o Kin
Toh, Cenote e o Tseen-Ja. Cerca de
dez minutos de carro levam ao Great
Cenote e à Zona Arqueológica de
Tulum. Importante entender a
concepção do hotel que é bem
naturalista: Não tem
iluminação
elétrica, chuveiros, ar condicionado e
nem cortinas que vedam a luz e
garanta sua privacidade

Tulum

Carretera Tulum - Punta Allen KM
5, Zona Hotelera, 77780
Tel: 52 984 980 0640

JUNGLE VILLA - Diárias

do casal a partir de USD 555 incluindo café da manhã*

* Tarifa promocional, não reembolsável. Incluindo as taxas o valor sobe para USD 716 - Preços sujeitos a alterações
https://www.azulik.com/

Sobre o Orchid House
Este hotel oferece restaurante,
bar/lounge e bar na praia. Café da
manhã continental grátis e Wi-Fi
grátis nas áreas comuns também
são
oferecidos.
Outras
comodidades incluem bar ao lado
da
piscina,
banheira
de
hidromassagem e serviços de spa.
Todos os 10 quartos oferecem
detalhes
atenciosos,
como
máquinas de café expresso e
roupões de banho, além de
confortos como colchões com
pillow-top e edredons de pluma.
Wi-Fi grátis e Netﬂix são padrão,
assim como smart TVs com
canais digitais. Hotel Rústico
inserido dentro da mata, nos
arredores da vila de Tulum

Tulum

Aldea Zama - 77760
Tel: 52 984 268 8343

ORCHID SUITE - Diárias

do casal a partir de USD 150 incluindo café da manhã*

* Tarifa promocional, não reembolsável. Incluindo as taxas o valor sobe para USD 179- Preços sujeitos a alterações
https://www.orchidhousehotels.com/tulum/

Sobre o Bardo Hotel
Este hotel para não fumantes
oferece spa de serviço completo,
restaurante e piscina externa. Wi-Fi
grátis nas áreas comuns e
estacionamento
grátis
sem
manobrista também são oferecidos.
Outras
comodidades
incluem
bar/lounge, serviços de concierge e
serviço de lavagem a seco. Todos os
30 quartos oferecem piscinas
particulares, Wi-Fi grátis e colchões
com pillow-top. Os hóspedes
também encontrarão sala de jantar,
sala de estar e pátio privativo.

Tulum
Rio Otate & Rio Basca, Tulum, Q.R.,
77760, Mexico

Tel: + 52 55 8390 7489

THE BARDO VILLA - Diárias do casal a partir de USD 288 não inclui café da manhã*
* Tarifa promocional, Incluindo as taxas o valor sobe para USD 344 - Preços sujeitos a alterações
https://hotelbardo.mx/es/index.html

