


2



3



The art of life.™

As palavras gregas "Zoë", que significa "vida", e "poetry", que significa "poesia", inspiraram-nos a 
criar os nossos Zoëtry - A Arte da Vida. Zoëtry Wellness & Spa Resorts.

Experiência de férias, onde a definição de bem-estar vai muito além de boa saúde e nutrição 
equilibradas.

Mergulhe numa experiência única, que integra bem-estar holístico, com luxo inigualável na nossa 
experiência Endless Privileges®. Da deslumbrante Riviera Maya até à República Dominicana e 

Jamaica, cada Zoëtry Wellness & Spa Resort, oferece alojamentos elegantes e especiais, 
culinária gourmet saudável e orgânica e tratamentos relaxantes de spa, que cuidam do corpo e 

despertam os sentidos.

Recantos especiais, em que o bem-estar é definido de maneira mais ampla que descanso e cura. Os 
nossos resorts também oferecem experiências culturais, artísticas e educacionais e de total 

integração na cultura local.

Endless Privileges® 
Desligue-se da vida quotidiana e envolva-se na tranquilidade dos Zoëtry Wellness & Spa 

Resorts. Luxo incomparável e bem-estar holístico, para oferecer uma experiência de felicidade 
constante. Desfrute de toques de felicidade infinita, saboreando um vinho espumante refrescante e 
uma cozinha gourmet 24 horas, com chamadas gratuitas para todo o mundo, serviços de lavandaria, 

todos os tipos de experiências especiais e muito mais, tudo incluído na sua estadia.
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Na costa nordeste da República Dominicana, há um paraíso verde com vista 
para o mar das Caraíbas.  
                
96 suites únicas, construídas com materiais da região, cercadas por jardins e 
com uma equipa dedicada e atenciosa, transformam o seu mundo, do comum 
no excecional, durante a sua estadia. A alma está longe, muito longe do ritmo 
frenético da vida quotidiana. Imagine uma cidade mágica, onde todos os seus 
desejos e caprichos se tornam realidade.

Localizado numa das melhores praias da República Dominicana, em Uvero Alto, 
este boutique hotel único, oferece uma atmosfera de paz e relaxamento através 
da sua arquitetura original e tratamento requintado.

Alojamento: aproveite o luxo mais personalizado e excecional em qualquer 
uma das 96 impressionantes suites, algumas com piscina privativa e todas com 
serviço de mordomo.

Gastronomia: Pequeno-almoço gourmet diário, almoço e jantar, bebidas 
premium ilimitadas, serviço requintado e mordomo 24h, entre outras surpresas.

Instalações: Três piscinas, uma delas com hidromassagem. Sauna e banho turco 
em alguns dos quartos, centro de fitness e spa de primeiro nível.

Uvero Alto, Punta Cana.

Zoëtry Agua 
Punta Cana 5* grande luxo

AGUA
PUNTA CANA

               2.125€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.
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Zoëtry Paraíso de la Bonita, é um resort boutique pertencente ao famoso 
grupo de hotéis internacionais Leading Hotels of The World®. 

Comece a sua maravilhosa fuga com um transfer particular do aeroporto, onde 
começa logo a desfrutar de experiências de bem-estar, serenidade e romance.

100 suites espaçosas à beira-mar, incluindo o novo Impression® Club, que 
oferece uma experiência ainda mais excecional, ao estilo de uma vila e no mais 
alto nível de serviços.

O seu spa certificado de talassoterapia, com tratamentos baseados na cultura 
Maya, completa a experiência inesquecível deste lugar, para relaxar, revitalizar e 
desintoxicar.

Desfrute de uma experiência única e personalizada, num ambiente de luxo, com 
respeito pelo meio ambiente, neste inesquecível hotel boutique.

Alojamento: 100 suites de luxo, todas em frente à praia e com vista para 
o Mar das Caraíbas, com serviço de mordomo incluído. A nova secção do 
Impression® Club tem surpresas ainda mais excecionais.

Gastronomia: Pequeno-almoço gourmet diário, almoço e jantar, bebidas 
premium ilimitadas, serviço requintado, mordomo 24h, um tratamento de spa 
por cliente e mais algumas surpresas.

Instalações: chefs reconhecidos internacionalmente e ambiente de luxo 
personalizado. Possui o primeiro centro de talassoterapia (terapia com água do 
mar) certificado no México e uma galeria de arte local.

Carretera Chetumal - Cancún km 328 Bahía 
Petempich. Puerto Morelos.

Zoëtry Paraiso de la Bonita
Riviera Maya 5* grande luxo

6 Zoëtry Caraíbas - México

               2.292€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Unlimited-Luxury  for All-Adult Romance®

A magia do Secrets Resorts & Spas emana da sua atmosfera luxuosa apenas para adultos, combinada 
com as suas espetaculares paisagens à beira-mar.

Simplesmente não há melhor lugar para compartilhar os seus segredos românticos.

Fuja para um retiro idílico no Secrets Resorts & Spas, onde pode escapar da vida quotidiana, imerso 
no encanto natural destes destinos maravilhosos.

Redefinimos a experiência tudo incluido com o Unlimited-Luxury®, para que os nossos resorts à 
beira-mar, envoltos numa atmosfera de romance, ajudem os casais a viver momentos inesquecíveis. 

Desfrute de todas as comodidades que espera de um resort de classe mundial, alojamentos elegantes, 
serviço de receção e quartos 24 horas, restaurantes gourmet, bebidas premium ilimitadas e muito mais.

Embarque na sua escapada solitária num dos lugares mais cobiçados do mundo e descubra a sofisticação 
única, encontrada apenas num Secrets Resorts & Spa.

Secrets Resorts & Spas são caracterizados por terem quartos elegantes e românticos, além de altos 
níveis de serviços, personalização e atendimento ao cliente. Sentir-se mimado e relaxado é garantido 

nestes spas de classe mundial e nos seus restaurantes temáticos, elegantes e sofisticados, onde se 
encontra culinária requintada.

Ideal para noivados, casamentos, lua de mel, aniversários, renovações de votos e escapadas românticas, o 
Secrets Resorts & Spas não deixará nenhum casal indiferente.
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Aprecie a esplêndida vista das suites Secrets Royal Beach Punta Cana e encontre 
a paisagem ideal, é simplesmente de tirar o fôlego.

Uma piscina sinuosa corre entre os seus modernos edifícios, ao estilo das 
Caraíbas, e chega aos seus mais de 500 m de praia branca e quente.

O seu exuberante e bem cuidado jardim é o pano de fundo, ao lado do brilhante 
céu azul das Caraíbas.

No coração de Playa Bávaro, passeie pela sua ampla praia de areia branca e 
macia, onde pode desfrutar do “Caribe” mais autêntico.

Alojamento: Possui 464 luxuosas suites do Caribe, com vista para os jardins, 
piscinas ou o mar das Caraibas, e com varanda ou terraço com jacuzzi. Novas 
opções de suites  com acesso à piscina.

Gastronomia: 4 restaurantes gourmet, 3 deles à la carte, 5 bares com bebidas 
premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: Piscinas e espaços apenas para adultos, onde pode desfrutar da 
tranquilidade das Caraíbas, a poucos passos da diversão do hotel próximo, Now 
Larimar Punta Cana.

Acesso gratuito a todos os serviços do hotel vizinho Now Larimar 
Punta Cana 5*.

Av. Alemania, s/n. El Cortecito, Punta Cana. 

Secrets Royal Beach
Punta Cana 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.478€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Dentro da excecional Urbanização de Cap Cana, na ponta oriental da República 
Dominicana, está o tesouro escondido do Secrets Cap Cana Resort & Spa.

Rodeado por uma magnífica e luxuriante praia de areia fina, campos de golfe 
e uma marina pitoresca, pode experimentar um enclave sereno que oferece 
inúmeras opções para relaxar, renovar-se e reencontrar-se.

O famoso e prestigiado campo de golfe Punta Espada, projetado por Jack 
Nicklaus, um parque temático natural com passeios ecológicos e outras 
experiências nas proximidades, completam o cenário fabuloso para se deixar 
perder.

Na praia virgem de Juanillo, possivelmente a mais espetacular da República 
Dominicana.

Alojamento: 457 quartos luxuosos, decorados elegantemente com uma 
atmosfera típica das Caraíbas, compõem o cenário ideal para encontros 
românticos e memórias inesquecíveis para casais e amigos. Opções Swim-up 
com acesso direto à piscina.

Gastronomia: 7 restaurantes gourmet, 5 deles à la carte, 6 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: Piscinas espetaculares que se fundem com a melhor praia de 
Punta Cana e um spa de primeiro nível.

Blvd. Zona Hotelera. Playa Juanillo Cap Cana, 
Punta Cana.

Secrets Cap Cana
Resort & Spa 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.727€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Secrets Capri Riviera Cancun, com serviço Preferred Club em todas as suites, 
exala charme mediterrânico e romance por todos os poros.

Apenas a 35 minutos de Cancún e a cinco minutos das compras e diversão da 
Playa del Carmen, este lugar foi projetado para inspirar o viajante que busca 
calma, serenidade e paz interior.

Comece o dia com uma aula de ioga ou Pilates à beira-mar. Desfrute de 
tratamentos relaxantes no Secrets Spa de Pevonia®, ou aprenda a respirar 
profundamente com técnicas de meditação, como parte da sua estadia no 
Unlimited-Luxury®.

Se gosta de golfe, aproveite as Green Fees de cortesia nos campos próximos.

Mas a viagem não termina aqui; saboreie a cozinha internacional em qualquer 
um dos nossos cinco restaurantes, cercado por espetaculares praias tropicais 
de areia branca e fina, combinando o mistério da cultura Maya com a beleza das 
Caraíbas que criam um ambiente ideal para casais e amigos.

Alojamento: As suas 291 suites luxuosas, todas da categoria superior Preferred 
Club e a maioria com vista para o Mar das Caraíbas, criam uma atmosfera 
romântica, sofisticada e elegante.

Gastronomia: 6 restaurantes gourmet, 5 deles à la carte, 4 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: elegantes instalações de inspiração italiana, piscinas espetaculares, 
academia e um spa de primeiro nível.

Carretera Federal 387, km 299. Solidaridad,                
Playa del Carmen.

Secrets Capri
Riviera Cancun 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.476€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Secrets Maroma Beach Riviera Cancun 5, é a nossa “obra-prima”, na requintada 
praia do mesmo nome.

Jóia impressionante da nossa coleção de resorts nas Caraíbas, a praia é 
amplamente reconhecida mundialmente como uma das praias mais românticas 
e imaculadas do mundo.

É realmente um lugar de fantasia para viver uma aventura extraordinária, além 
de relaxar. Os seus dias e noites trazem infinitos momentos para relembrar.

A atenção aos detalhes, a arquitetura requintada e as comodidades mais cuidadas 
fazem do Secrets Maroma Beach Riviera Cancun, um refúgio verdadeiramente 
inesquecível.

Segredos que você guardará para sempre.

Alojamento: A maioria das suas 400 suites luxuosas e espaçosas, elegantemente 
decoradas, oferecem vistas espetaculares das Caraíbas.

Gastronomia: 8 restaurantes gourmet, 6 deles à la carte, 7 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia. 
Tudo com produtos 100% naturais.

Instalações: Possui um dos melhores spas do México e instalações de primeira 
classe, como campos desportivos ou academia.

Carretera Chetumal - Puerto Juarez, km 306.5 
Solidaridad, Playa del Carmen.

Secrets Maroma Beach
Riviera Cancun 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.755€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Na língua Maya, “Akumal” significa “Lugar das tartarugas”.

Secrets Akumal Riviera Maya possui uma das maiores populações de tartarugas 
verdes do México.

A nossa praia espetacular, considerada uma das “10 melhores praias do México” 
pelo prémio TripAdvisor Travelers ‘Choice, vai levá-lo a mergulhar num dos 
lugares mais românticos e pitorescos da região.

Acrescentamos à magia, os antigos lugares Maya próximos de Tulum e Coba, 
com as suas pirâmides e muitos outros mistérios.

Também estamos perto de uma ampla variedade de aventuras ecológicas, 
incluindo mountain bike, mergulho, caminhadas na selva e rios subterrâneos, que 
esperam para serem explorados por si. Caiaque, pesca em alto mar, observação 
de aves e um excelente campo de golfe, também estão próximos. Mas, para 
muitos casais, é simplesmente o nosso ambiente romântico e íntimo que tem o 
charme mais poderoso.

Alojamento: As suas 434 suites luxuosas, elegantes e espaçosas, oferecem 
opções com vista para as águas azul-turquesa do Mar das Caraíbas ou acesso 
direto à piscina, num cenário idílico cercado pela natureza.

Gastronomia: 8 restaurantes gourmet, 6 deles à la carte, 6 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: Além das instalações elegantes, destaca-se a oportunidade de ver 
e nadar com tartarugas, na praia do hotel, durante todo o ano.

Carretera Federal 307 km 254+600.                       
Pueblo de Akumal.

Secrets Akumal
Riviera Maya 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.755€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



O Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort está localizado num local privilegiado 
dentro da Urbanização única de Playa Mujeres e rodeado pela natureza mais 
exuberante. As vistas deslumbrantes do oceano, sobre a nossa praia intocada, 
não o deixarão indiferente.

Rodeado pelo requintado campo de golfe de 18 buracos, projetado por Greg 
Norman, o Playa Mujeres Golf Club, oferece à tarde green fees gratuitos aos 
nossos hóspedes.

Estamos a apenas 10 minutos da área comercial e vida noturna do centro de 
Cancún e a 35 minutos do Aeroporto Internacional de Cancún.

As nossas suites estão rodeadas por espécies únicas da flora tropical e pelo 
transparente e turquesa Mar das Caraíbas.

Bem-vindo ao mundo privilegiado do Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort.

Alojamento: Possui 424 suites luxuosas e elegantes, a maioria com vista para o 
Mar das Caraíbas e algumas com acesso a uma piscina semi-privada.

Gastronomia: 10 restaurantes à la carte e mais de 10 bares com bebidas 
premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: Piscinas tranquilas e tentadoras e instalações cobertas de 
vegetação, um fabuloso spa e uma academia completa.

Acesso gratuito a todos os serviços do hotel vizinho Dreams Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort 5* luxo.

Lote RTH-7-PM-II, LTE1, MZA1, SM3.                            
Playa Mujeres.

Secrets Playa Mujeres
Golf & Spa Resort 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.578€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Aqui tem liberdade para apreciar a paisagem espetacular e o serviço de dois 
resorts irmãos.

Depois de uma curta viagem de 20 minutos de carro desde o Aeroporto 
Internacional Sangster Montego Bay, chegará ao seu refúgio privativo à beira-
mar, para viver gloriosos dias e noites de relaxamento.

Experimente e envolva-se com a interpretação moderna da alma sofisticada 
da Jamaica com o seu ambiente vibrante, influenciado pelas raízes etíopes dos 
ascendentes africanos deste país.

Ambos os resorts oferecem todos os privilégios do Unlimited-Luxury®.

Dedicamo-nos a oferecer excelência aos nossos hóspedes.

Alojamento: 700 suites de luxo, todas com hidromassagem e algumas com 
acesso direto às piscinas.

Gastronomia: 9 restaurantes gourmet, 7 deles à la carte, 9 bares com bebidas 
premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: Praia particular banhada pelas águas cristalinas do mar das 
Caraíbas, fabulosas piscinas e um magnífico spa.

Acesso gratuito a todos os serviços do hotel vizinho Secrets Wild 
Orchid Montego Bay 5* Luxo. (maiores de 18 anos).

1 Sunset Drive, Lot A59 Montego Freeport. 
Montego Bay.

Secrets St. James
Montego Bay 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.904€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Bem-vindos à festa!

Experiências de férias em ambientes espetaculares para o viajante sofisticado.

Viver com luxo em todos os sentidos. Abrace o estilo de vida 
Breathless Resorts & Spas com gastronomia fabulosa, cocktails de autor, excelente 

serviço e experiências de spa de primeira classe, em ambientes cativantes 
e inspiradores. 

Aprecie a fusão da música, moda. Cultura e arte, cultivando uma experiência 
única e fascinante.

Desfrute de um dos nossos elegantes complexos sociais e descubra a 
experiência Unlimited- Luxury®, com todo o conforto que se espera de um 

resort de classe mundial, incluindo cenários espetaculares de frente para o 
mar, alojamentos elegantes, serviço de quartos e receção 24 horas, 

restaurantes gourmet, bebidas premium ilimitadas e muito mais. 

Ideal para grupos de amigos, despedidas de solteiras e/ou solteiros, viajantes 
LGTB, viajantes solitários, aniversários e casamentos. 

Respire Fundo. Viva à grande!
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Na costa nordeste da República Dominicana, há um resort de luxo, ultra 
contemporâneo, com uma vibração energética fantástica. Um lugar onde é fácil 
fazer novos amigos, enquanto desfruta de toda uma meca do entretenimento.

Conheça o sabor da cultura dominicana com cozinha tradicional e degustação 
de rum, mercados locais, artistas de destaque, música ao vivo e muito mais.

Aprecie o equilíbrio de viver intensamente e respire profundamente do dia para 
a noite. Viva à grande!

Férias vibrantes, modernas e emocionantes, para adultos sofisticados que 
procuram luxo e diversão ilimitados.

Localizado em Uvero Alto, numa espetacular praia de areia dourada.

Alojamento: 750 luxuosas suites de estilo contemporâneo, equipadas com a 
mais recente tecnologia e todas as comodidades.

Gastronomia: 10 restaurantes gourmet, 7 deles à la carte, 9 bares com bebidas 
premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: Piscinas com diferentes ambientes, uma das quais com vários pisos 
e com festas diárias, eventos temáticos, academia e spa de primeira classe.

Acesso gratuito a todos os serviços do hotel vizinho Now Onyx Punta 
Cana 5* luxo.

Playas Uvero Alto, km 275.                                                              
Provincia La Altagracia.

Breathless Punta Cana
Resort & Spa 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.555€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Moderno e divertido, oferece uma experiência “chique” com infinitas 
possibilidades. Três edifícios em forma de ferradura, de frente para o Mar das 
Caraíbas, cada um com a sua identidade única, luxo máximo no clube Xhale, 
calma e descanso em Allure e diversão em Xcelerate; o equilíbrio perfeito entre 
emoção, relaxamento e delicadeza.

Socialize e apanhe sol a desfrutar de um cocktail dentro da piscina, viva a festa 
com um DJ à tarde, enquanto o sol o enche de energia, ou passe as noites 
contemplando a lua sobre o mar, tudo o que o permite aproveitar ao máximo a 
experiência Breathless Riviera Cancun Resort & Spa.

Mergulhe na cultura mexicana saboreando comidas tradicionais e degustações 
de tequila, a nossa alta cozinha em restaurantes da moda ou, porque não, 
aproveite o nosso serviço de quarto 24 horas.

Férias para adultos sociáveis   e sofisticados, de frente para as águas do “Caribe”, 
com um emocionante programa de entretenimento e festas temáticas diárias.

Alojamento: 526 suites espaçosas e luxuosas, decoradas com modernidade e 
elegância. Todas com terraço.

Gastronomia: 9 restaurantes gourmet, 5 deles à la carte, 7 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: 3 piscinas com ambientes diferentes, onde pode relaxar ou 
festejar com DJs ao vivo, academia e spa de classe mundial num ambiente 
moderno, vibrante e chique.

Carretera Cancún-Puerto Morelos km 27,5. 
Bahía Petempich, Puerto Morelos.

Breathless Riviera Cancun
Resort & Spa 5* luxo

(maiores de 18 anos)
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               1.706€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



Deixe o mundo para trás e sonhe!

O Dreams Resorts & Spas oferece um alto nível de serviço para casais e casais com 
filhos, num ambiente ideal à beira mar.

Quartos e suites espaçosos, elegantemente decorados e luxuosamente equipados, 
proporcionam uma experiência de férias perfeita, com um serviço acolhedor de toques 

românticos.
Os seus destinos, maravilhosos e emocionantes, proporcionam uma atmosfera 

acolhedora para casamentos, lua de mel, escapadelas românticas ou férias em família.

Dreams Resorts & Spas tem algo para toda as idades, interesses e paixões. Qualquer 
que seja o motivo que o leve às nossas praias, elas são o destino perfeito.

Dreams Resorts & Spas convertem fantasias em realidades.

Os sonhos tornam-se possíveis. Memórias inestimáveis esperam por si no mundo 
Dreams.

Aproveite os muitos serviços do Unlimited-Luxury®, onde quase tudo está 
incluído. As suas acomodações elegantes, cenários espetaculares à beira-mar, 
serviço de quarto e receção 24 horas, cozinha gourmet, bebidas premium 

ilimitadas, um programa totalmente supervisionado para crianças e adolescentes - 
Core Zone Teens Club® e Explorer's Club Kids Club® - atividades intermináveis e 

muito mais.

Unlimited-Luxury  for couples and couples with children®
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ABRE EM MARÇO DE 2020.

Localizado na costa nordeste da República Dominicana, o Dreams Macao Beach 
Punta Cana está situado nas águas cristalinas e azul-turquesa de Playa Macao, 
reconhecida pela UNESCO como uma das melhores praias das Caraíbas.

A diversão nunca pára no seu amplo e divertido parque aquático, preparado 
para toda a família.

O Explorer for Club for Kids ® ou o Core Zone Teens Club ®, completam 
a oferta para os hóspedes não adultos.

Além disso, os hóspedes podem experimentar festas temáticas com 
apresentações ao vivo.

Entretenimento contínuo; Discoteca, casino e o spa de classe mundial Dreams 
Spa de Pevonia®.

Situada entre a Praia Bávaro e Uvero Alto, a meia hora do aeroporto, encontra-
se uma das melhores praias do país, entre as 10 melhores praias, numa área 
ainda a ser descoberta, com areia branca e fina e banhada pelas águas azul-
turquesa do mar das Caraíbas.

Alojamento: 500 quartos luxuosos e espaçosos, alguns com acesso direto à 
piscina.

Gastronomia: 8 restaurantes gourmet, 5 deles à la carte, 7 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: parque aquático para toda a família, Explorer Club for Kids®, 
para crianças e Core Zone Teens Club®, para adolescentes.

Playa Macao. Provincia La Altagracia.

Dreams Macao Beach
Punta Cana 5* sup
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               1.398€ 
Preços desde por pessoa em quarto duplo.



O encanto do Dreams Dominicus La Romana é o equilíbrio perfeito entre um 
canto romântico de uma vila de pescadores do Caribe e um resort à beira-mar 
de classe internacional. O cenário para este luxuoso retiro, em estilo espanhol, é 
a pitoresca cidade de Bayahibe, na costa sul da República Dominicana.

Dreams Dominicus La Romana é um oásis no coração da República Dominicana.

Festas noturnas, entretenimento ao vivo e shows espetaculares, vão retirar-lhe 
a vontade de sair do complexo, mas se quiser aventurar-se fora da propriedade, 
existem vários dos melhores campos de golfe da ilha, maravilhas históricas e 
naturais, compras e excursões.

Localizado em Bayahibe, pode viver a essência autêntica da República 
Dominicana, próximo de 4 campos de golfe de 18 buracos e muito perto de Isla 
Saona e Isla Catalina, tesouros únicos da República Dominicana.

Alojamento: As suas 488 suites luxuosas e elegantes, com varanda ou terraço 
privativo, oferecem vistas do Mar das Caraíbas ou de jardins verdejantes, criando 
um ambiente perfeito para famílias, amigos ou casais.

Gastronomia: 7 restaurantes gourmet, 5 deles à la carte, 6 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: piscinas com diferentes ambientes, um deles Infinity, o Explorer’s 
Club for Kids®, para crianças e Core Zone Teens Club®, para adolescentes. 
e um spa espetacular.

Playa Bayahíbe, La Altagracia.

Dreams Dominicus
La Romana 5* sup
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Tulum tinha um poder tão místico na antiga civilização Maya, que construiu as 
suas pirâmides mundialmente famosas aqui. Hoje, esta área da Riviera Maya ainda 
é venerada, não apenas pela sua história, mas também pela sua extraordinária 
beleza.

Localizado a poucos minutos das misteriosas pirâmides, encontra-se o Dreams 
Tulum Resort & Spa.

Da nossa refrescante mistura de estilos arquitetónicos clássicos e modernos, 
pode ver uma praia branca e brilhante, um profundo mar azul e verde das 
Caraíbas e palmeiras multicoloridas que dão vida à propriedade.

Que o mistério e a fantasia comecem.

Localizado numa das praias mais requintadas da Riviera Maya, muito perto da 
zona arqueológica de Tulum e do famoso parque aquático de Xel-Ha.

Alojamento: os seus 432 quartos grandes e luxuosos e a sua arquitetura 
colonial, ao estilo da fazenda mexicana, convidam famílias, casais e amigos a 
explorar e descobrir os mistérios da antiga e mística civilização Maya.

Gastronomia: 8 restaurantes gourmet, 6 deles à la carte, 7 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: jardins e piscinas espetaculares, uma grande área para shows e 
jantares ao ar livre, um fabuloso spa, o Explorer´s Club for Kids®, para 
crianças e o Core Zone Teens Club®, para adolescentes.

Carretera Chetumal. Puerto Juarez, km 236.7 
Tulum

Dreams Tulum
Resort & Spa 5* sup
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Dreams Riviera Cancun Resort & Spa traz um novo brilho à ensolarada Riviera 
Maya.

Famílias, casais e amigos podem compartilhar um ambiente extraordinário, onde 
o luxo ilumina todos os detalhes e o sorriso é parte essencial do nosso serviço 
personalizado.

Terá inúmeras maneiras para relaxar e despertar os seus sentidos. 

O azul-celeste do céu reflete-se nas suas extensas piscinas azul-turquesa.

Os sonhos de uma vida começam aqui.

Localizado entre Cancún e Playa del Carmen, em frente ao segundo maior recife 
de coral do mundo, é banhado por uma praia idílica e extensa, de areia branca 
e fina, onde se pode deitar para descansar e se deixar levar pelo som do mar.

Alojamento: com o seu design octogonal único, as suas 486 suites oferecem 
vistas do mar das Caraíbas e as suites térreas têm piscina privativa.

Gastronomia: 8 restaurantes gourmet, 6 deles à la carte, 6 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: piscinas espetaculares cercadas por vegetação, espaços para 
refeições ao ar livre, Explorer’s Club for Kids®, para crianças e Core Zone 
Teens Club®, para adolescentes.

Carretera Federal 307. Chetumal.                                  
Puerto Morelos          

Dreams Riviera Cancun
Resort & Spa 5* sup
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Dentro das portas do enclave privativo de Playa Mujeres está o Dreams Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort - um mundo de perfeição privilegiada.

Com vista para o campo de golfe Playa Mujeres, projetado por Greg Norman, 
o resort oferece green fees gratuitos para aproveitar o pôr do sol no campo. 

Uma praia imaculada, uma marina impressionante, flora exuberante, culinária 
gourmet ilimitada e bebidas premium, tudo o que o espera no Dreams Playa 
Mujeres Golf & Spa.

Os hóspedes adultos podem usufruir também da nossa propriedade adjacente, 
o Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort, a apenas dois minutos a pé.

Todos ficarão encantados com o caráter lúdico e divertido dos habitantes do 
The Delphinus® Dolphin Habitat, dolfinário protegido.

Os 20.000 m² do resort incluem dois parques aquáticos emocionantes, para rir 
e desfrutar, e um rio lento para se deixar ir e sonhar.

Alojamento: 502 suites luxuosas e elegantes com piscina privativa ou banheira 
de hidromassagem.

Gastronomia: 10 restaurantes à la carte e mais de 10 bares com bebidas 
premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: impressionantes piscinas, parque aquático, um bar escondido 
debaixo de uma cascata, o Explorer´s Club for Kids®, para crianças e o 
Core Zone Teens Club®, para adolescentes.

Acesso gratuito a todos os serviços do hotel vizinho, Secrets Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort 5* luxo (maiores de 18 anos).

Lote RTH-7-PM-II, LTE1, MZA1, SM3.                        
Playa Mujeres.

Dreams Playa Mujeres
Golf & Spa Resort 5* luxo
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™

A vida é lembrada não pelos anos vividos, mas pelos momentos.
As maravilhosas lembranças das férias são guardadas da mesma maneira.

É por isso que criamos o Now Resorts & Spas, para jovens e jovens de coração, com 
experiências cuidadosamente projetadas para reconectar os membros de toda 

a família, aproveitando ao máximo cada momento memorável.
Cada geração pode viver e compartilhar a emoção das férias.

Deslumbre-se, seja mimado, seja você mesmo. Viva a Vida. Viva o AGORA.

Desfrute de uma experiência de férias moderna e familiar, onde jogo e festa estão 
apenas a alguns passos da paz e tranquilidade.

Os vários espaços são animados e oferecem entretenimento para todas as idades, 
sendo o cenário perfeito para uma reunião de família, um casamento ou uma 

escapada de grupo.
Trata-se de se evadir do quotidiano, saboreando cada momento.

Todas as comodidades que esperaria de um resort de classe mundial, são agora suas, 
para que as desfrute com Unlimited Luxury®; Cada deliciosa refeição gourmet, cada 
bebida premium, todos os programas para crianças e adolescentes - Core Zone Teens 

Club® e  Explorer's Club  for Kids®, - e, claro, a sua suite de luxo, bem equipada, 
com serviço de quarto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todas as comodidades que 

espera de um resort de classe mundial, incluindo alojamentos elegantes, cenários 
espetaculares à beira-mar e serviço de receção.
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RENOVADO EM 2019

Now Larimar Punta Cana é uma jóia moderna, aninhada entre palmeiras, 
que oferecem o refúgio perfeito para famílias, solteiros, casais e amigos. Após 
uma curta viagem de 30 minutos do Aeroporto Internacional de Punta Cana, 
chegará a um paraíso luxuoso, cheio de ação e aventura, para viver umas férias 
espetaculares.

No coração de Punta Cana, Playa Bavaro, o Now Larimar Punta Cana 
surpreende-lo-á com os melhores e mais autênticos ritmos dominicanos.

Além das atividades terrestres e aquáticas, que pode experimentar no resort, 
muitas das atividades mais interessantes da ilha estão a uma curta distância de 
carro ou de barco, incluindo Santo Domingo, a cidade mais antiga do Novo 
Mundo.

Estreando o novo estilo fresco e atual, da-mos-lhe as boas vindas.

Alojamento: 728 quartos e suites, decorados com estilo moderno e caribenho, 
com vistas incríveis e inúmeras comodidades. Opções com hidromassagem no 
terraço ou com acesso à piscina.

Gastronomia: 12 restaurantes gourmet, 6 deles à la carte, 10 bares com 
bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: piscinas impressionantes e animadas, um fabuloso spa, o 
Explorer´s Club for Kids®, para crianças e o Core Zone Teens Club®, 
para adolescentes.

Av. Alemania s/n El Cortecito. Bávaro,                 
Punta Cana.

Now Larimar
Punta Cana 5*
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Dias e noites de pura diversão e aventura.

Momentos para apreciar os milagres da natureza em todas as suas formas.

Now Onyx Punta Cana é uma jóia brilhante, no nordeste da costa da República 
Dominicana que oferece aventuras em que toda a família pode participar.

Avós, crianças, adolescentes e pais podem recuperar energias e criar memórias 
duradouras, enquanto desfrutam de uma multiplicidade de atividades terrestres 
e marítimas.

As vistas do mar, as piscinas ou os jardins tropicais da sua varanda privativa, 
lembram que não pode deixar de usufruir dos momentos mais preciosos.

Localizado na espetacular praia com palmeiras de Uvero Alto, é ideal para 
famílias, casais ou amigos.

Alojamento: 822 quartos com decoração sofisticada, equipamentos de luxo e 
inúmeras atividades para todas as idades.

Gastronomia: 10 restaurantes gourmet, 4 deles à la carte, 10 bares com 
bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: 5 piscinas, o Explorer´s Club for Kids®, para crianças e o Core 
Zone Teens Club®, para adolescentes, casino e spa de classe mundial.

Acesso gratuito aos serviços e diversão do hotel vizinho, Breathless 
Punta Cana Resort & Spa 5* luxo (maiores de 18 anos).

Playa Uvero Alto, Provincia La Altagracia.

Now Onyx
Punta Cana 5* luxo
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ABRE EM MARÇO DE 2020.

Inspirado na Selva Maya, o novo Now Natura Riviera Cancun oferece uma 
experiência Unlimited-Luxury®.

Localizado em frente ao mar das Caraíbas, numa praia de areia branca e cercado 
por natureza pura.

Aproveite o melhor dos dois mundos: designs modernos e instalações luxuosas, 
combinados com elementos da natureza, que incluem um rio lento, para se 
deixar levar.

Pode descansar e relaxar no Now Spa de Pevonia® - projetado para parecer 
os cenotes extraordinários (poços de água formados por rios subterrâneos) da 
região. Ou também pode divertir-se no slide da piscina infinita.

Este novo complexo é inspirado na selva das terras Mayas das redondezas.

Alojamento: 553 suites com design que combinam luxo e modernidade,  num 
ambiente em sintonia total com a natureza.

Gastronomia: Opções de restaurantes gourmet à la carte, bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: rio lento, cascatas, um bar dentro das grutas, um spa inspirado nos 
cenotes da região e uma piscina infinita com slide.

SM 31, MZ 03, LOTE 101-21, km 332.            
Carretera Cancún-Tulum.

Now Natura
Riviera Cancun 5*
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RENOVADO EM 2019

Hoje todos parecem ter mais responsabilidades e menos tempo para si mesmos.

Now Sapphire Riviera Cancun é o melhor antídoto - um refúgio fresco e com 
charme, em que relaxamento e luxo vêm em primeiro lugar.

Mesmo ao lado da nossa longa e tentadora praia de areia branca, fica a segunda 
maior barreira de recife do mundo.

Uma grande variedade de atividades e lazer esperam por si, muito perto 
do resort: aldeias encantadoras, lojas, campos de golfe, locais históricos e 
ecológicos, todos perto de si.

A sua arquitetura inspirada na cultura Maya e os seus jardins exuberantes, 
constituem a combinação perfeita de luxo, conforto e diversão, ideal para 
famílias, amigos e casais.

Alojamento: As suas 448 suites foram projetadas para o seu conforto e 
conveniência, equipadas com tecnologia e as mais cuidadosas comodidades.
Estreamos novas categorias de quartos e uma nova opção de suites Swim-out, 
com acesso a piscinas.

Gastronomia: 8 restaurantes gourmet, 5 deles à la carte, 5 bares e lounges 
com bebidas premium, serviço de quarto 24 horas e garçon na piscina e na praia.

Instalações: novo parque aquático, o Explorer´s Club for Kids®, para 
crianças e o Core Zone Teens Club®, para adolescentes.

Súper Manzana 11 Manzana 9 Lote 10.               
Puerto Morelos.

Now Sapphire
Riviera Cancun 5*
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RENOVADO EM 2019

Na região ensolarada e turquesa de Akumal, este complexo à beira-mar 
dispõe-se por uma extensa e paradisíaca praia de areia branca.

Perto das ruínas históricas e misteriosas de Tulum e Koba, este resort familiar é 
repleto de diversão e atividades para toda a família.

Descubra o nosso Rex Dino Land. Parque temático dedicado aos dinossauros 
com escorregas e atrações aquáticas projetadas para todas as idades.

Alojamento: 362 quartos e suítes confortáveis. Zona de quartos familiares na 
área do parque Rex Dino Land. Quartos comunicantes. Área Sun Club com 
quartos com acesso a piscina exclusiva.

Gastronomia: 7 opções de restaurantes diferentes, das quais 4 são à la carte. 8 
bares distribuídos por todo o complexo, em piscinas, jardins e praia.

Instalações: 5 piscinas distribuídas por todo o complexo, duas delas exclusivas 
para o uso do Sun Club. WIFI grátis nas áreas comuns. Explorer´s Club for 
Kids® e Core Zone Teens Club® para crianças e adolescentes. Spa de 
Pevonia.

Carretera Chetumal - Puerto Juárez,  km 252 
-77780 Akumal

Sunscape Akumal 
Beach 5*
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 DOCUMENTAÇÃO DO VIAJANTE

Todos os clientes sem exceção (crianças incluídas) 
deverão levar a documentação pessoal e familiar 
correspondente em dia, sendo o passaporte ou BI 
segundo as leis do país ou países que se visitem. Os 
menores de idade que viajarem sem a companhia 
dos pais, deverão levar autorização. Será por conta 
do cliente a obtenção de vistos, certificados de 
vacinação ou outro tipo de documentação. Caso 
seja recusada por alguma autoridade a concessão de 
vistos ou recusada a entrada no país por carecer dos 
requisitos exigidos, a agência organizadora declina toda 
a responsabilidade, sendo por conta do consumidor 
qualquer gasto que se produza. No caso de extravio 
da documentação de viagem por parte do cliente, que 
ocasione perdas de serviços, Jolidey não se fará cargo 
dos gastos ocasionados por uma nova reserva e/ou 
emissão da mesma.
                                   
SAÚDE

Recomendamos que seja consultado o centro de 
saúde mais próximo para obter toda a informação 
mais actualizada e evitar algum constrangimento. Para 
mais informações entre na página web https://www.
portaldascomunidades.mne.pt

INFORMAÇÃO  AO ABRIGO DA LEI
Nº144/2015 DE 8 DE SETEMBRO

O viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de 
Resoluçao Alternativa de Litígios de Consumo:
I) Provedor do Cliente das Agencias de Viagens e 
Turismo in www.provedorapavt.com
II) Comissao Arbitral do Turismo de Portugal in www.
turismodeportugal.pt

ALOJAMENTO

A Agência organizadora não se faz responsável se 
como consequência da celebração de algum evento 
especial, tivesse, num momento dado, que mudar a 
categoria do hotel, obrigado pelas autoridades dos 
respetivos países, reembolsando a diferença. Em caso 
de regime de alojamento e pequeno-almoço incluído 
no preço da viagem, será o continental (salvo outras 
especificações). Em certos casos, e devido à hora 
prematura de um transfer ao aeroporto e vice-versa, 
dá-se a possibilidade de que não se possa usar o serviço 
de pequeno-almoço, almoço ou jantar no dia do 
referido transfer, o que não dará direito a reembolso.

• Tarifas Hoteleiras: Os quartos contratados para 
este folheto são de tipo standard, salvo especificação 
sobre o assunto, e estão baseados na denominação 
facilitada pelos estabelecimentos. No caso de se 
confirmar um quarto diferente ao publicado, o preço 
poderia variar. Os suplementos de hotéis (noites 
adicionais, por datas de estadias, por dias de semana, 
quarto individual, por estadia, etc.) aplicam-se ao 
período de estadia que coincide com as datas indicadas 
e não se regem pela data de saída. Os suplementos 
sempre serão faturados por pessoa e noite. Por norma 
geral, os estabelecimentos exigem vestuário formal 
para o serviço de jantar. Durante certos períodos do 
ano como festividades e eventos especiais, os hotéis 
podem exigir um mínimo de estadia, assim como a 
obrigatoriedade de contratar Jantares Especiais ou de 
Gala. Ditos suplementos serão comunicados ao cliente 
no momento da confirmação da reserva.

• Taxas: Em determinados destinos e por mandato 
governamental, os hotéis podem exigir o pagamento 
de umas taxas que o cliente deverá pagar no destino.

• Tipos de quartos: Os quartos dispõem, em geral, 
de uma ou duas camas, independentemente do número 
de pessoas que ocupem a mesma. Em determinados 
destinos, o número de quartos com cama de casal 
nos hotéis é muito limitado. Sugerimos-lhe indicar 
claramente esta opção ao solicitar a reserva, embora 
tudo dependa da disponibilidade do hotel à chegada 
dos clientes.
Os quartos triplos ou quádruplos entendem-se como 
quartos duplos nos quais se permite a ocupação de 
uma 3ª ou 4ª pessoa, utilizando as camas existentes.

• Horários: As normas internacionais de hotelaria
estabelecem como horários habituais de acesso
ao quarto, entre as 14 e 15 horas e como horário
de saída, entre as 10 e as 12 horas.

• Cartões de crédito: Os hotéis podem solicitar o 
seu cartão de crédito como autorização acreditável. 
Recordamos-lhe que deve liquidar as despesas extras à 
saída do hotel. Jolidey declina toda a responsabilidade 
sobre este tipo de despesas.

EXCURSÕES

Entender-se-á que as visitas e excursões que se incluírem 
consistam em percurso panorâmico com eventuais 
paragens estratégicas em pontos de interesse, em 
serviço regular. Em visitas e excursões onde se inclua 
alguma refeição, entende-se que não inclui bebidas 
e cafés. As visitas estão sujeitas a leves modificações 
devido à restauração de edifícios ou monumentos, 
restrições de trânsito ou razões operativas como 
condições climatológicas desfavoráveis.

TRANSFERS

Entendem-se que todos os transfers são um serviço 
regular, exceto que se indique o contrário.

TARIFAS AÉREAS/VOOS

As condições especiais das tarifas aéreas obrigamnos a 
informar que o preço calculado pode ser modificado 
em função da disponibilidade de lugares. No caso de 
que os voos internacionais ou nacionais sofressem 
algum tipo de alterações no seu dia de operação ou 
horários, os itinerários poderiam ser modificados na 
sua ordem ou conteúdo. Nalguns casos, certos troços 
aéreos serão realizados com uma companhia aérea que 
não apareça nem no bilhete aéreo, nem na confirmação 
da reserva, devido ao uso de códigos partilhados e 
alianças que existem entre companhias aéreas, sobre 
o qual não nos responsabilizamos. Recomendamos que 
consulte a própria companhia aérea sobre a franquia 
de bagagem permitida uma vez que a mesma pode 
variar de uma companhia para a outra.

TAXAS AÉREAS E DE AEROPORTO

• Taxas aéreas: São impostos unificados e obrigató- 
rios que devem ser incluídos no bilhete de avião. Estes 
impostos variam segundo a data da viagem, o câmbio 
de moeda, as rotas e as paragens que se efetuem. A 
quantia final ser-lhe-á comunicada no momento da 
emissão dos bilhetes aéreos.

• Taxas de aeroporto locais: São impostos de 
entrada e saída em cada país que não é possível incluir 
nos bilhetes de avião. O pagamento das mesmas é feito 
localmente pelo passageiro em cada aeroporto.

• Taxas por incremento de combustível: São 
taxas adicionais que algumas companhias utilizam 
para regular a repercussão da constante flutuação do 
preço do petróleo. Também se devem incluir no bilhete 
de avião e a quantia final será notificada ao mesmo 
tempo que as taxas aéreas. Caso o aumento em 
causa exceda 8% do preço total da viagem organizada, 
o viajante pode: a) aceitar a alteraçao proposta;b) 
Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo 
reembolsado das quantias pagas;c) aceitar uma viagem 
organizada de substituição proposta pela agência de 
viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de 
diferença de preço.

CUSTOS DE CANCELAMENTO

A qualquer momento, o cliente pode desistir dos 
serviços solicitados ou contratados, tendo direito ao 
reembolso dos valores que tivesse pago, mas deve 
indemnizar a agência, salvo se, a desistência ocorra 
por circunstâncias inevitáveis ou extraordinárias no 
destino ou nas imediações, que afectem de forma 
significativa a execução do contrato, com os valores 
informados na documentação do orçamento e nos 
vouchers de reserva.

Se não comparecer à hora prevista para saída, não terá 
direito à devolução alguma da quantidade paga, salvo 
um acordo entre as partes noutro sentido.

INSOLVÊNCIA

Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo 
o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de 
Vaigens e Turismo de Portugal I.P entidade responsável 
pelo respetivo acionamento; Turismo de Portugal, I.P. 
Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa. Tel. 211140200 
Fax.211140830 info@turismodeportugal.pt

SEGUROS

A responsabilidade de Jolidey, emergente das 
obrigações assumidas, encontra-se garantida por um 
seguro de responsabilidade civil na Companhia de 
Seguros HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD, 
com a apólice nºHD IP6 2000351, no montante de 
6.000.000.-€ e pelo Fundo de Garantia de Viagens e 
Turismo de Portugal. A Jolidey disponibiliza ainda a 
venda de seguros que poderâo ser adquiridos
em função da viagem para garantia de situações de 
assistência e despesas de cancelamento.

RESPONSABILIDADES

De acordo com as normas estabelecidas pela 
Comunidade Europeia, no caso de se produzir alguma 
anomalia na viagem, deverá apresentar queixa durante 
a mesma. Os hotéis não aceitam reclamações depois 
de abandonada a propriedade. O preço da viagem 
combinada foi calculado de acordo com os tipos de 
câmbio, tarifas de transporte, custo do combustível 
e taxas e impostos aplicáveis na data de edição do 
programa/folheto. Qualquer variação do preço dos 
citados elementos poderá dar lugar à revisão do preço 
da viagem.

Preços e descrições válidas salvo erro tipográfico. As 
modificações ou gralhas que se possam publicar depois 
da impressão deste catálogo, aparecerão publicadas na 
nossa web: www.jolidey.pt.

Recomendamos consultar o nosso folheto virtual para 
conhecer qualquer possível modificação.

Os preços aqui publicados são preços desde, por 
pessoa, com base na partida e tarifa dinâmica mais 
baixa disponível à data elaboração deste folheto, 
dentro do período indicado e incluindo passagem 
aérea em voo especial (classe V); taxas aeroporto, 
segurança e combustível (sujeitas a alterações legais); 
transfers; 7 noites de alojamento no hotel indicado em 
regime Tudo Incluído, quarto duplo standard; seguro 
viagem; IVA. Taxas de saída do país não incluídas. 
Preços obtidos a 20-02-2020 às 12:36 com base na 
tarifa dinâmica mais baixa disponível para as partidas 
de Lisboa com a companhia Orbest a 31-10-2020. 
As tarifas dinâmicas oscilam em função das regras 
tarifárias dos fornecedores pelo que estão sempre 
sujeitas a confirmação no acto da reserva. Consulte 
os preços finais e as condições gerais na sua agência 
de viagens.

Vigência folheto: 1 de março 2020 a 31 de outubro 2020. 
Data de edição: 20 de fevereiro de 2020.

Sociedade Gregal Viagens, Lda
Rua Tomás Ribeiro, 89, 4º Andar 1069-138 Lisboa
RNAVT nº 5142 – NIPC 5113336826
Capital social de 5.000.-€
www.jolidey.pt

Notas Importantes




