Ficha Técnica
Viceroy Riviera Maya é um resort de villas de luxo localizado junto às águas azulturquesa das Caraibas e envolto num ambiente de floresta tropical. Este refúgio
sereno funde cada amenidade de luxo com vistas soberbas para o mar e floresta,
combinando o melhor que o destino tem para oferecer. Os restaurantes, lounge,
piscina e todas as areas comuns estão localizadas ao longo das finas areias brancas
banhadas pelo mar quente das Caraíbas. As 41 villas privadas estão inseridas num
ambiente de floresta tropical com fetos, palmeiras, goiabeiras e uma amigável
família residente de macacos-aranha.
Viceroy incorpora, e está ligado às raízes históricas do destino – fundindo luxo com
as influências culturais e espirituais Maias para proporcionar aos seus hóspedes
uma experiência inimitável que não se encontra em qualquer outro resort da
Riviera Maya ou em qualquer outro lugar. Os hóspedes são recebidos com uma
bênção Maia, realizada pelo xamã de servico, para os ajudar a libertarem-se de
preocupações e poderem ter um início relaxado no Viceroy Riviera Maya. No spa,
técnicas de tratamento e tradições Maias estão presentes em qualquer aspecto das
experiências disponiveis.
MORADA:

Viceroy Riviera Maya
Playa Xcalacoco, Riviera Maya,
Quintana Roo, Mexico 77710

CONTACTO:

Directo: 011 52 984 877 3000
Reservas: (866) 332-1672 (a partir dos E.U.A e Canada)
(800) 012-3569 (a partir do Mexico)
rm.reservations@viceroyhotelsandresorts.com

WEBSITE:

www.viceroyrivieramaya.com;
www.viceroyhotelsandresorts.com

DIRECTOR GERAL:
Pedro Lara
DIRECTOR DE VENDAS
E MARKETING:
Jennifer Guevara
AFILIAÇÃO:

Viceroy Hotel Group
Brad Korzen, Fundador
http://www.viceroyhotelsandresorts.com/

LOCALIZAÇÃO: O resort de seis hectares fica na costa leste da Península
mexicana de Yucatan, convenientemente localizado a apenas 35 minutos do
Aeroporto Internacional de Cancún, e a três quilômetros norte da popular Playa del
Carmen conhecida pelas suas praias, restaurantes, lojas e vida nocturna. A partir
do Viceroy, os hóspedes podem disfrutar de quilômetros de praias de areia branca
ao longo da espectacular costa da Riviera Maia. O resort tem o seu próprio cais,
onde os hóspedes podem tomar banhos de sol, desfrutar massagens, saborear
jantares românticos, e convenientemente sairem de barco para efectuarem
mergulho, e outras excursões.
ALOJAMENTOS: As 41 villas privadas dispõem de um pátio completamente
privado e de uma piscina, chuveiro ao ar livre, telhado de tecto alto em palhapalapa envocando o ambiente de floresta tropical, lençóis de 500-fios de algodão
egípcio, almofadas de penas, e um terraco repleto de espreguiçadeiras , mesa de
jantar em pedra esculpida à mão, e uma rede de crochê feita à mão. A localização
das Villas varia entre a beira-mar com vista para o oceano e os jardins verdejantes
da floresta tropical.


21 Villas de Luxo: Entre as amenidades no quarto das Villas de Luxo, e em
todas as moradias do Viceroy, existem centros de entretenimento com leitor de
DVD com filmes e leitor de CD com uma selecção de CDs; TVs de ecra plano HD
com televisão por satélite; selecção de livros; secadores de cabelo, máscaras e
tubos respiratórios para mergulho; cofres; Wi-Fi gratuito.



8 Villas Reais: As Villas Reais oferecem melhores equipamentos e serviços
VIP, incluindo: um terraço de madeira privado para banhos de sol, rodeado de
natureza; uma garrafa de boas-vindas de vinho ou de uma bebida espirituosa;
artigos de praia, tais como um chapéu de palha e bandolete de seda para o
cabelo; prato de frutas exóticas, velas votivas e pétalas de flores a enfeitar a
piscina; camas de dossel, roupões de linho italiano, docking station para iPod,
pétalas de flores espalhadas na cama e aromaterapia "coco copal" – aroma
assinatura do spa.



5 Villas Reais Com Vista Floresta Tropical: Mais espaçosas do que as Villas
Reais incluem uma casa de banho maior com banheira de imersão e uma
entrada frontal com um foyer.



4 Villas Reais Com Vista Mar: Mais espaçosas do que as Villas Reais possuem
uma banheira de imersão funda e tem vista para o mar das Caraibas.



2 Villas Viceroy à Beira-Mar: Estas villas extravagantes oferecem todos os
equipamentos e recursos descritos acima, incluindo uma casa de banho grande
com banheira de imersão, uma entrada frontal com um foyer e uma excelente
localização junto à praia, com vistas espectaculares do mar



Villa Presidential: Esta obra-prima de dois andares inspirada no design Maia
inclui madeiras ricas, vime natural e oferece quer um ambiente exuberante de
floresta tropical quer uma belíssima vista mar. Este luxuoso refúgio privado
combina uma espaçosa sala de estar, uma casa de banho para convidados, pátio

privado e uma grande piscina no piso inferior, com um grande quarto principal e
um terraço no segundo andar.
Serviço Mayordomo: A equipa Mayordomo do resort providencia uma variedade
de serviços de mordomo e concierge, mimando os seus clientes ao dar uma
atenção personalizada às suas necessidades – desde efectuar marcações de spa até
à coordenação de excursões às ruínas Maias.
RESTAURANTES:
La Marea: Localizado num loft com uma vista mar romântica, La Marea serve
cozinha mexicana requintada, acentuada por influências internacionais e pela
inspiração criativa da equipa de cozinha especializada.
Coral Grill & Bar: Localizado na praia com vistas magnificas para a água azulturquesa das Caraíbas, o recentemente adicionado Coral Grill & Bar apresenta um
menu Mexicano-Mediterrânico preparado em grelhadores a lenha.
Library Lounge: Evocando a atmosfera de uma sala de estar luxuosa, o Lounge da
Biblioteca oferece áreas confortáveis e intimistas, onde os hóspedes podem
desfrutar as suas bebidas favoritas, snacks, e até mesmo um bom livro.
Adega: A adega de 500 garrafas possui uma vasta selecção de vinhos notaveis
provenientes de todo o mundo, bem como vinhos de aclamadas adegas mexicanas.
Filisofia "Coma a qualquer hora, em qualquer lugar”: com a devida
antecedência, os hóspedes desfrutam da flexibilidade de poderem comer quando e
onde quiserem, quer seja no seu patio, na praia ou junto á piscina.
Casita Maya: Esta cozinha tradicional Maia está localizada ao ar livre e coberta por
um telhado palapa onde os hóspedes participam em aulas de culinária e podem
posteriormente degustar as suas criações preparadas em fornos tradicionais.
SPA & FITNESS:
Wayak Spa: o spa assinatura do resort combina técnicas de tratamento medicinais
com antigas tradições Maias. Localizado numa exuberante paisagem tropical, a
estrutura circular do spa evoca a filosofia holística dos Maias que influencia a
experiência no spa. O menu oferece uma grande diversidade de tratamentos desde
massagens a terapias à base de plantas e lama. Os hospedes podem experimentar
os tratamentos numa variedade de salas, tais como Banho Turco Herbal, Suite
Selva para dois, Rain Room Exterior, Suite de Fertilidade e Lodge tradicional Maia
de sour Temazcal. Tratamentos também podem tambem ser apreciados na praia,
na privacidade de cada villa e no cais do resort.
Centro de Fitness: Os hóspedes podem exercítar usando os modelos de
equipamento de treino mais recentes que existem no ginasio, enquanto desfrutam
da vista mar. Uma variedade de cursos são tambem oferecidos, desde yoga e
pilates ate treino de força.

LAZER E RECREIO:
Piscina Lagoon: Além da piscina privada em cada villa, existe uma piscina tipo
lagoa com solário e serviço de comidas e bebidas.
Praia e Cais: O resort está situado ao longo de sete quilômetros de praia de areia
branca ideal para bronzear e mergulhar. Os hóspedes podem relaxar nas
espreguiçadeiras com guarda-sóis e day-beds de luxo. No cais,os hospedes podem
não apenas tomar banhos de sol, ter massagens e saborear jantares românticos,
mas tambem apanhar o barco para irem mergulhar e participar noutras excursões.
Actividades: Os hóspedes podem desfrutar de golfe, equitação, aulas de pólo
aquático, pesca, parapente, kitesurf, pára-quedismo, observação de aves, passeios
na natureza, ténis e excursões na floresta. Entre antigas ruínas e outros pontos de
referencia Maias que podem ser explorados incluiem-se: Xcaret, Xel-ha, Tulum,
Coba, Chichen-Itza e Akumal. Todas estas actividades e excursões podem ser
organizados através do concierge do Viceroy.
Casamentos Maia: A "Cerimônia Maia da Felicidade" é uma reafirmação dos votos
matrimoniais envolvendo símbolos, objectos e antigos rituais Maias, em comunhão
com a natureza. Realizada na praia, a noiva usa um vestido Maia feito a mão e o
noivo usa uma guayabera branca (camisa de linho traditional do Yucatan). A troca
cerimonial de pulseiras de margaridas é realizada em dialecto Maia, ao som de
tambores proveniente da floresta tropical e de um búzio que assinala as fases do
ritual. Pétalas de flores são espalhadas sob as ondas para preservar a felicidade do
casal.
Animais: Animais de estimação com menos de 6 libras (2,72 kilogramas) são bemvindos. Uma taxa de $ 50 USD por dia, por animal inclui uma cama de cão especial;
um menu gourmet de carne orgânica de vaca, peru, e vitela, e serviço de
turndown.
TARIFAS 2012 APARTIR DE:
-

Villa de Luxo: $605 USD
Villa de Luxo Com Vista Mar: $1,005 USD
Villas Reais: $880 USD
Villas Reais Com Vista Mar: $1,105 USD
Villas Reais Com Vista Floresta Tropical: $985 USD
Villas Viceroy à Beira-Mar: $1405 USD
Villa Presidential: $1905 USD

Tarifas são acrescidas de impostos e taxa de serviço
Crianças com idade superior a 16 anos (inclusive) são bem-vindas
###

