Carretera Federal Chetumal, km. 299
Playa del Carmen (Riviera Maya, México) C.P.: 77710
Fone: +1 52 984 87 34 700
res.mex@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Informações e Reservas
México: +1 800 236 2326
República Dominicana: +1 809 200 8312
USA, Canada e Puerto Rico: +1 888 531 8927
Resto do Mundo, favor visitar nosso website.

www.h10hotels.com

HOTEL SÓ PARA ADULTOS 18+
LOCALIZAÇÃO: A 45 Km do aeroporto de Cancún, a 10 Km de Playa del Carmen e 53 Km da cidade
de Cancún. Coordenadas: 86°56’38.88 W- 20°46’37.47 N.
DESCRIPÇÃO: O Ocean Maya Royale está localizado em frente à praia, na Riviera Maya, no coração do
Caribe Mexicano e muito perto de Playa del Carmen. O hotel dispõe de quartos de luxo, restaurantes à la
carte com os mais inovadores pratos e uma inigualável seção com exóticas camas balinesas, Despacio
Spa Centre, salas de reuniões com capacidade de até 350 pessoas, além de outros serviços. Nosso
resort dispõe do serviço Privilege, que consta de confortáveis e exclusivos quartos, serviços à la carte
antes da chegada, tudo, para os que estão procurando uma estância mais exclusiva.
TUDO INCLUIDO 24h: Comidas, Bebidas Nacionais, Coquetéis e Snacks.
SUITES: 320 Quartos • 239 Maya Deluxe • 32 Maya Deluxe vista para o Mar • 10 Privilege Honeymoon
Maya Deluxe • 24 Privilege Junior Suites vista • 12 Honeymoon Junior Suite vista ao jardim • 3 Romance
Suites vista ao jardim.
SERVIÇOS: Internet (Wi-Fi) gratuito em todo o hotel • 2 piscinas • Teatro (com espetáculos todas as
noites) • Parking particular • Aluguel de carros ($) • Câmbio • Mini Market e boutiques • Serviço de
Lavanderia ($) • Gazebo para casamentos • Salões com capacidade de até 350 pessoas • Jungle Run.
BARES (5) Mike’s Coffee: Especialidades em chás e café, sanduiches e pastelaria da casa, aberto das
4:00 pm às 11:00 pm • Bar dentro da piscina & Aqua Lounge: Comidas, Bebidas Nacionais, Coquetéis
e Snacks • Lobby bar: 24 hrs • Fresco bar.

RESTAURANTES (6)

Especialidades

Capacidade

Localização

Seleção de Cozinha Internacional do nosso Chef

282 pax

Terraço Principal

Mexicana

118 pax

Piscina

LA DOLCE VITA

Italiana

160 pax

Ocean Front

YOOKOSO

Oriental

86 pax

Terraço Principal

Internacional

56 pax

Terraço Principal

Privilege Lounge

24 pax

Frente ao Mar

LA HACIENDA
EL CHARRO

BLUE MOON
FUSION
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QUARTOS
MAYA DELUXE São os novos quartos do Ocean
Maya Royale com vistas ao jardim ou para o mar.
Moderna e elegante decoração com todo o conforto
• Cama King size ou duas camas Queen size • Sofá
nos quartos com cama King size • Varanda ou
terraço • Relógio despertador com conexão MP3
• Telefone • Minibar (com reposição diária de água,
refrigerante e cerveja – gratuito) • Cafeteira • Ar
condicionado • Ferro e tábua para passar roupa
• Cofre • Guarda-chuva • Chuveiro • Secador de
cabelos e espelho com aumento • Voltagem 110v
y 220v (1 tomada adaptada ao standard europeu)
• Serviço ao quarto de graça.
PRIVILEGE ROMANCE SUITE Amplo quarto com
vistas ao jardim • Cama king size • Wifi grátis• Sofá
• Balcão ou terraço • TV com canais internacionais •
Minibar (com reposição diária de água, refrigerantes,
cervejas – gratuita) • Bebidas Premium • Kettle
(para preparação de café ou chá) • Cafeteira •
Relógio despertador com conexão a MP3 e conexão
iPod • Ferro e tábua para passar roupa • Carta de
Travesseiros • Roupão de banho e pantufas • Ar
condicionado com controle individual • Telefone •
Cofre • Guarda-chuva • Jacuzzi com capacidade
para 2 pessoas • Chuveiro • Secador de cabelo e
espelho com aumento • Voltagem 110v y 220v (1
tomada adaptado ao standard europeu) • Serviço
ao quarto grátis 24hrs.

Privilege Junior Suites: Sofisticados e amplos
quartos com terraço privado, capacidade para 2
pessoas, oferecem serviços exclusivos. • Cama
King size • Conexão gratuita a Internet • Presente
Privilege de Bem-vinda • Roupão e pantufas •
Garrafa de vinho ou seleção do chef de benvinda
• Camas vestidas com roupa de cama especial •
Carta de travesseiros e apertura diária da cama • TV
de Tela LCD com canais internacionais • Reprodutor
de DVD e seleção de filmes (disponível sob previa
petição) • Relógio despertador com conexão MP3
• Conexão iPod • Ferro e tábua para passar roupa •
Amenidades VIP Privilege e balança • Minibar com
reposição diária sem cargo de: água, refrigerantes
e cerveja nacional • Bebidas Premium • Toalhas de
praia Privilege • Ar condicionado • Cofre gratuito
• Voltagem 110v e 220v (1 tomada adaptado ao
standard europeu).
Serviços Privilege: Reserva de mesa preferente
em todos os restaurantes à la carte • Serviço de
quartos à la carte sem cargo adicional 24hrs menu
Privilege especial disponivel • Café da manhã
Privilege servido na cama, como parte do serviço
ao quarto (com pedido previo) • Café da manhã
Privilege diário à la carte servido na área exclusiva
do Lounge Privilege • Uma janta ou steak exclusiva
por estância (sob previa reserva com o Concierge
Privilege). •Acesso a Privilege lounge com vista
para o mar. •Serviço Privilege a Carta.
Serviço de Concierge: Check-in e check-out
privado • Early check-in e late check-out (segundo
disponibilidade) • Clientes Privilege serão
identificados com uma pulseira diferencial • As
bagagens serão identificadas com uma etiqueta
especial e levadas diretamente para a Privilege
Junior Suite • Reservas de Spa, restaurantes, quadra
de tênis, etc. • Serviço de mensagens • Confirmação
de vôo e recolhida.
Praia Privada Privilege: Com cadeiras de praia
exclusivas e camas balinesas • Serviço particular
de camareiros.
Outro serviço Privilege: 10% de desconto no Centro
de Spa Despacio. 20%desconto no aluguer de carro.

PRIVILEGE HONEYMOON MAYA DELUXE
& HONEYMOON JR SUITE
Moderna e elegante decoração exclusivamente
desenhada para casais em lua de mel • Cama
King size • Wifi grátis•Terraço “Lua de Mel” com
jacuzzi para 2 pessoas • TV plana LCD 32” com
canais internacionais • Minibar (com reposição
diária de água, refrigerante e cerveja – gratuito)
• Bebidas Premium • Kettle (para preparação de
café ou chá) • Relógio despertador com conexão
MP3 conexão iPod • Telefone • Cofre gratuito •
Ar condicionado com controle individual • Ferro
e tábua para passar roupa • Carta de Travesseiros
• Chuveiro • Secador de cabelo e espelho com Todos os clientes que reservem o quarto de Lua de
aumento • Amenidades VIP • Roupão de banho Mel Maya Deluxe & Jr suite Honeymoon ou Romance
e pantufas • Guarda-Chuva • 1Voltagem 110v e Suites terão acesso aos serviços Privilege sem
220v (1 tomada adaptada ao standard europeu) • nenhum custo adicional.
Serviço ao quarto grátis 24hrs.
DESPACIO
No Despacio Spa Centre você poderá desfrutar
PRIVILEGE
de uma amplia oferta de tratamentos de beleza
EXCLUSIVAS QUARTOS E SERVIÇOS
e massagens a cargo da nossa equipe de
Serviços seletos para estâncias inesquecíveis.

professionais para se relaxar e se renovar por
completo. Jacuzzi de agua fria e quente, Área de
relaxação e Academia estão incluídos. Tratamentos
de saúde e Beleza, Sauna, Massagens, Salão de
beleza disponível com custo adicional
DIVE IT! SCUBA & FUN
O Centro de Mergulho PADI da rede Ocean by H10
Hotels. Cursos de Mergulho • Mergulhos diários no
arrecife • Passeios aos rios subterrâneos “Cenotes”
• Snorkel • Moto aquática • Paraquedas ascensional
• Catamarã.
*Todas as atividades e excursões no centro de
mergulho têm custo adicional.
BLUE TEAM
No Ocean Maya Royale achará um amplo programa
de esportes e atividades organizadas pela nossa
equipe de animação Blue Team:
Programa de animação diurna e noturna • Noites
temáticas • Atividades de praia • Vôlei de praia •
3 quadras de tênis iluminadas • Boliche • Caiaque
• Aeróbica • Jungle run.
CASAMENTOS - PERFECT DAY
Compartilhe esse momento especial conosco, disp
omos de 5 e spetacula re s pacote s de casamentos
fazendo seu dia único e inesquecível.
PREMIOS
RAINFOREST ALLIANCE VERIFIED: 2011 • PREMIO
MARTI • EXCELLENCE SERVIES TRIPADVISOR
2013 & 2014 • GOLDEN CROWN AWARD (RCI)
- for service excellence: 2014 • GOLDEN APPLE
2013 / 2014.
CERTIFICADOS DE QUALIDADE
Biosphere Responsible Tourism • MARTI:
Mesoamerican Reef Tourism Initiative • Rainforest
Alliance Verified.

REUNIÕES & INCENTIVOS
O Ocean Maya Royale dispõe de três salas de conferências. Estas três salas podem se converter no Gran Maya com uma capacidade máxima para 350 pessoas.
SALÕES

m2

Altura

Banquete

Coquetel

Teatro

Escola

U

Imperial

GRAN MAYA

437

2.8 m

300

350

350

170

-

-

CHICHEN ITZA

187

2.8 m

120

150

135

72

36

40

TULUM

194

2.8 m

120

150

130

64

52

56

COBA

66

2.8 m

50

50

40

32

20

20

*Capacidade de pessoas máxima (ótima) recomendada para estas salas e por tipo de evento.
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Fotos do Hotel Visite nosso media site: www.oceanhotelsimages.com

