S.M. 12, Mza.15, Lote 1-02, 1-03,
Predio María Irene, Puerto Morelos. Municipio Benito
Juárez, Quintana Roo, México C.P. 77511
Fone: +52 998 287 21 00 Fax: +52 998 287 21 01
res.mex@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Informações e Reservas
México: +1 800 236 2326
República Dominicana: +1 809 200-8312
USA, Canada e Porto Rico: +1 888 531-8927
Resto do mundo, favor de visitar nosso site.

www.h10hotels.com

LOCALIZAÇÃO: A 17 Km do Aeroporto de Cancún, a 35 Km de Playa del Carmen e a 32 Km da Cidade de
Cancún. Coordenadas: 86°51’54.44 W- 20°52’54.21 N.
DESCRIPÇÃO: Este resort de cinco estrelas, premiado em 2009 com o Premio Condé Nast Traveller ao
melhor resort internacional, localizado à beira do mar na área de Puerto Morelos-Riviera Maia. Ocean Coral &
Turquesa dispõe de exclusivas suites, restaurantes temáticos, salas de reuniões, Despacio Spa Centre, centro
de mergulho Dive it! e uma ampla oferta de animação e esportes.
TUDO INCLUIDO 24hrs: Comidas, bebidas nacionais, coquetéis e snacks incluídos as 24 hrs.
*Alguns pratos do Villa Marina têm custo extra assim como a carta de vinhos nos restaurantes.
SUITES: 591 Quartos • 230 Junior Suites Deluxe • 250 Junior Suites Vista ao Mar • 61 Privilege Junior suites
• 19 Privilege Junior Suites Vista ao Mar • 14 Privilege Master Suite • 13 PrivilegeRoyal Master suites • 4
PrivilegeHoneymoon Suites.
SERVIÇOS: Wi-Fi gratuito em todas as áreas do hotel • Business Centre com acesso a internet • 4 piscinas
exteriores, 1 piscina infantil e jacuzzi • Serviço de babá (com custo) • Loja de lembranças • Aluguel de
cadeiras de rodas • Estacionamento particular • Serviço de lavanderia (com custo).
BARES (7) Fresco Bar: Refrescante variedade de sucos naturais com frutas da época • Mike’s Coffee:
especialidades em chás e café, sanduiches e pastelaria da casa • Snack bar Coral: piscina sul • Snack bar
Daisy: piscina norte - área clube de crianças • Bar chill-out Aqua • BluePool bar: com serviço dentro da
piscina • Lobby bar.
RESTAURANTES (9)

Especialidade

Capacidade

Localização

CASA DEL MAR**

Internacional

248

Terraço de baixo do lobby

BLUE MOON (Solo Adultos)

Internacional

82

Terraço de baixo do lobby

SENSAI

Teppanyaki

96

Terraço de baixo do lobby

HACIENDA LOS GIRASOLES

Mexicana

100

Terraço de baixo do lobby

ROUTE 66

Americana

112

Terraço de baixo do lobby

Italiana

200

Terraço de baixo do lobby

RITRATTO D’ITALIA
LA PETITE CRÊPERIE
VILLA MARINA*
PRIVILEGE

Crepería

72

Piscina

Caribenha às Brasas

204

Piscina

Gourmet

40

Praia

*Alguns pratos do Villa Marina têm custo extra assim como também a carta de vinhos nos restaurantes.
**Capacidade de 448 pax para café da manhã (Casa del Mar & Ritratto D’italia).
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QUARTOS
JUNIOR SUITES Capacidade até 3 pessoas no quarto
com uma cama King Size e até 4 pessoas no quarto com
duas camas Queen Size. Quarto: Conexão à Internet
por cabo (Grátis) • Cofre digital (sem custo) • Minibar
(refrigerantes, água e cerveja) • Ferro e tábua para passar
roupa • Cafeteira. Sala: Sofá cama • TV plana LCD com
canais internacionais • Terraço com duas cadeiras e uma
mesa. Banheiro: Banheira e chuveiro • Espelho com
aumento • Secador de cabelo.

custo) • Ferro e tábua para passar roupa. Sala: Sofá
cama • Televisão plana LCD com canais internacionais •
Micro-ondas • Cafeteira • Limpeza. Banheiro: Banheira
e chuveiro • Espelho com aumento e balança • Secador
de cabelo • Serviço ao quarto 24 hrs.

PRIVILEGE
QUARTOS E SERVIÇOS EXCLUSIVOS
Serviços seletos para estâncias inesquecíveis.
JUNIOR SUITES PRIVILEGE Vista para a piscina ou
jardim • Cama King size ou duas camas Queen size
• Sofá-cama • Conexão gratuita a Internet por cabo
• Terraço particular e jacuzzi • Presente Privilege de
ven-vinda • Garrafa de vinho ou seleção do Chef de vemvinda • Camas vestidas com roupa de cama especial
e pillow-top • Carta de travesseiros e apertura diária
de camas • TV plana LCD com canais internacionai •
Reprodutor de DVD e seleção de filmes (disponível sob
previa solicitude) • Relógio-despertador com reprodutor
de iPod • Cafeteira • Ferro e tábua para passar roupa •
Amenidades VIP Privilege Deluxe e balança • Secador
de cabelo • Minibar (com reposição diária sem custo de
refrigerantes e cerveja nacional). Também disponibilidade
de bebidas de primeiras marcas • Cofre digital • Toalhas
de praia Privilege • Serviço ao quarto 24 hrs.
JUNIOR SUITES PRIVILEGE VISTA PARA O MAR
Em primeira linha do mar • Cama King size ou duas camas
Queen size • Sofá-cama • Conexão gratuita a Internet por
cabo • Terraço particular e iacuzzi • Presente Privilege
de bem-vinda • Garrafa de vinho ou seleção do Chef
de bem-vinda • Camas vestidas com roupa de cama
especial e pillow-top • Carta de travesseiros e apertura
diária da cama • TV plana LCD com canais internacionais
• Reprodutor DVD e seleção de filmes (disponível sob
prévio aviso) • Relógio-despertador com reprodutor
de iPod • Cafeteira • Ferro e tábua para passar roupa •
Amenidades VIP Privilege Deluxe e balança • Secador
de cabelo • Minibar (com reposição diária sem custo de
refrigerante e cerveja nacional). Também disponibilidade
de bebidas de primeiras marcas • Cofre digital • Toalhas
de praia Privilege • Serviço ao quarto 24 hrs.
PRIVILEGE MASTER SUITES Dispõe de um terraço
privado com vista frontal para o mar e com camas de praia
duplas para tomar sol. Têm capacidade de até 3 pessoas.
Quartos: Cama King size • Conexão gratuita a Internet
por cabo • TV plana LCD com canais internacionais •
Minibar (com reposição diária sem cargo de refrigerantes
e cerveja nacional). Também disponibilidade de bebidas
de primeiras marcas • Cofre digital (sem custo) • Ferro
e tábua para passar roupa. Sala: Sofá cama • TV plana
LCD com canais internacionais • Microondas • Cafeteira
• Limpeza. Banheiro: Banheira e chuveiro • Espelho
com aumento e balança • Secador de cabelo • Serviço
ao quarto 24 Hrs.
PRIVILEGE ROYAL MASTER SUITES Quartos na beira
do mar. Possuem um terraço particular com vista frontal ao
mar e com um jacuzzi para 2 pessoas. Royal Master Suites
tem capacidade de até 3 pessoas. Quartos: Conexão
gratuita a Internet por cabo • TV plana LCD com canais
internacionais • Minibar (com reposição diária sem custo de
refrigerantes e cerveja nacional). Também disponibilidade
de bebidas de primeiras marcas • Cofre digital (sim

DESPACIO
No Despacio Spa Centre poderá desfrutar da nossa zona
de aguas e academia assim como também uma ampla
oferta de tratamentos de beleza e massagens a cargo da
nossa equipe de professionais para se relaxar e se renovar
por completo. Lista de serviços com custo: Zona de
aguas • Tratamentos de saúde e beleza • Salão de beleza
• Sauna • Vapor • Hidromassagem • Sala de relaxação
• Massagens (possibilidade de massagens ao ar livre).

PRIVILEGE HONEYMOON SUITE Cama King Size
• Terraço particular com jacuzzi • Situado na primeira
línea de mar • TV satelital com canais internacionais • Ar
condicionado • Minibar e cofre de segurança digital sem
DAISY
custo adicional • Banheiro completo com amenidades •
Mini Clube (para crianças de 4 aos 12 anos): Atividades
Secador de cabelo • Salinha separada do quarto com
diurnas e noturnas • Parque infantil • Música e shows •
sofá cama, micro-ondas e cafeteira, TV plasma com
Jogos de mesa • Jogos aquáticos.
sinal satelital e banheiro para convidados • Serviço de
Teen Club (a partir dos 13-17 anos): Serviço diário das
Mordomo • Serviço ao quarto 24 hrs.
14h às 22h • Amplo programa de atividades • Sala Teen
Serviços exclusivos para clientes alojados nos quartos
Club que inclui Play Station, Xbox, Guitar Hero e Wi-fi,
Honeymoon Suites: Serviço e atendimentos Privilege
Futbolito, filmes e serviço de refeições ligeiras (refrigerantes,
incluídas • Fita de “JUST MARRIED” na porta • Garrafa
frappés e pipocas).
espumante de Ben-vinda • Morangos com Chocolate de
Bem-vinda • Decoração com flores naturais • 1 Café da DIVE IT! SCUBA & FUN
manhã romântico na cama • 1 Janta romântica de lagosta O Centro de Mergulho PADI da rede Ocean by H10 Hotels.
em no terraço da casa de panquecas • Shopping Tour Cursos de mergulho PADI para todos os níveis • Excursões
a Cancun • 40% em compra de Joias na loja do hotel • de snorkel • Excursões aos cenotes maias • Mergulhos
10% nos Serviços do SPA • 20% em Serviços de Esportes diários no arrecife • Windsurfe • Catamarã • Caiaque.
Aquáticos com “Dive it” • 1 Foto romântica. Sessão de 20 *Todas as saídas e excursões do centro de mergulho são
minutos com una foto grátis 6x8 • 10% em consumo de com custo.
extras de A&B no hotel.. vinhos, lagostas, jantas românticas,
BLUE TEAM
etc. • 10% na compra de excurções de Traffic Tours • 10%
No Ocean Coral & Turquesa você achará um amplo
no aluguel de carros localizado no hotel • Trânsfer privado
programa de esportes e atividades organizadas pela
do Aeroporto (Somente válido para as reservas realizadas
nossa equipe de Animação Blue Team:
pela web site de Ocean Hotels).
Programa de animação diurna e noturna • Atividades na
Privilege Lounge: Com serviço de concierge • Lounge praia • Vôlei de praia • Quadra de tênis iluminada • Quadra
com ar condicionado frente ao mar, aberto das 7h às 23h multe esportiva iluminada • Tênis de mesa • Aeróbica •
• Restaurante Privilege: cozinha gourmet. Localizado num Boliche • Caminho Jungel.
deck de madeira frente ao mar baixo as estrelas. Horário das Programa de cria de tartarugas marinhas:
18:00 – 22:00 (previa reserva) • Disponibilidade de bebidas O hotel Ocean Coral & Turquesa está localizado no
de primeiras marcas, seleção de vinhos, Carta de cafés Parque Nacional Marino de Puerto Morelos e participa
e chás disponíveis todo o dia assim como também hors ativamente no programa de apadrinhamento de cria de
d’oeuvres & snacks • Disponibilidade de computadores tartarugas marinhas, preparando cuidadosamente as
e conexões Wi-Fi gratuita • Jornal, biblioteca e seleção praias do hotel para dar a benvinda a estas espécies
de DVDs para adultos e crianças.
marinhas. O hotel dispõe de uma zona com capacidade
Serviços Privilege: Reserva de mesa preferente em todos para 200 ninhos e 30 ninhos portáteis, além de pessoal
os restaurantes a la carte • Serviço ao quarto 24 hrs a capacitado para a orientação meio ambiental de nossos
la carte, menu Privilege especial disponivel • Café da clientes. Mesmo assim, no Ocean Coral & Turquesa
manhã Privilege na cama, servido como parte do serviço também oferecemos um exclusivo programa Daisy de
ao quarto (com pedido prévio) • Café da manhã diário à la conscientização infantil durante os meses de maio a
carte Privilege, servido nas áreas exclusivas• Uma janta a novembro, coincidindo com o período de mais afluência
base de lagosta ou steak por estância (sob previa reserva) de tartarugas nas praias da zona. Com este programa,
• Restaurante Privilegede cozinha gourmet exclusivo para as crianças poderão observar as diferentes etapas do
clientes Privilege.
desenvolvimento das tartarugas marinhas. Além do fato
Serviço de Concierge & mordomo durante sua estância: de colaborar no programa de liberação de tartaruguinhas
Check in e check out privado • Preparação e organização no momento de seu nascimento, as crianças receberão
das bagagens no quarto • Limpeza de sapatos • Recolhida uma “certidão de nascimento”.
de roupa na lavanderia e passada de roupas • Reservas
Spa, restaurantes, quadras de tênis, etc • Preparação CASAMENTOS - PERFECT DAY
do jacuzzi e troca de toalhas da piscina • Serviço de Compartilhe essa ocasião especial conosco, contamos
com 5 espetaculares pacotes de casamento fazendo seu
mensagens • Confirmação de voo e recolhida.
Praia Privilege: • Serviço particular de camareiros e drinks dia único e inesquecível.
personalizados.
PRÊMIOS
Privilege Infantil: Kit Daisy de benvinda na chegada • TRAVELIFE GOLD AWARD – TUI: Sustentabilidade em
Bebidas e comidas especiais para crianças disponíveis em Turismo 2010 • PRÊMIO MARTI 2009 - Reconhecimento
nosso Privilege Lounge • Roupão de banho para crianças Internacional pelo seu Compromisso Ambiental • PRÊMIO
no quarto • Livros e DVD’s para crianças disponíveis no GOLDEN CROWN (RCI) 2008 e 2009: por
Privilege Lounge.
excelência no ser viço • PRÊMIO CONDÉ NAST
Vantagens Privilege: 10% de desconto nos serviços TRAVELLER 2009 – Melhor Resort Internacional.
de Despacio Spa Centre, Dive It! e boutique • 20% de
desconto no serviço de aluguel de carros.

REUNIÕES & INCENTIVOS
Ocean Coral & Turquesa ofrece 6 salões com tudo o necessário para celebrar reuniões de trabalho e eventos para até 200 pessoas.
SALÕES

m2

Altura

Banquete

Coquetel

TEATRO CORAL
TEATRO TURQUESA

Teatro

Escola

U

Imperial

201

4.50

110

169

3.45

80

100

192

108

40

50

100

166

72

30

30

SALA RIVIERA MAYA

230

3.45

SALA TENERIFE

94

3.45

120

150

200

120

40

50

60

60

80

45

25

30

SALA LANZAROTE

61

3.45

40

50

40

24

12

16

SALA PUNTA CANA

94

3.45

60

60

80

45

25

30

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

