
 
 

 

Alma Latina: Nizuc Resort & Spa  
4 dias, 3 noites 

Cancun - México - América do Norte 

 

 

 
O Nizuc Resort & Spa redefine a atmosfera de luxo 
do México e do mundo. Oferece variada culinária 
com 6 diferentes restaurantes. O hotel conta com 
spa da renomada marca ESPA, uma praia 
deslumbrante e ideal para curtir o sol, o mar e 
relaxar. 
 
Valor a partir 
USD 459,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Localizado em uma região isolado de Punta Nizuc, 
com águas calmas e praias paradisíacas, a 
exclusividade encanta os visitantes por sua  
 

 
natureza quase intocada, belos recifes de corais e 
abundante vida marinha.  
 
Destaques: 

• 3ª noite de hospedagem free; 

• Café da manhã cortesia – Exclusividade 
para clientes Just Tur; 

• Nizuc Resort & Spa nomeado "O hotel mais 
instagramável do mundo”; 

• Hotel com culinária inovadora e equipe de 
chefs internacionais; 

• Localizado em uma reserva natural o hotel 
captura a essência da cultura maia antiga e 
mística. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Punta Nizuc 

Chegada ao hotel por conta própria e check-in. 

O hotel: 

Com águas calmas e praias paradisíacas, a exclusiva região de Punta Nizuc encanta os visitantes por sua 
natureza quase intocada, belos recifes de corais e abundante vida marinha. Para uma hospedagem 



 
 

diferenciada, escolha Nizuc Resort & Spa, hotel que redefine a atmosfera de luxo do México, oferecendo 
excelente estrutura, incluindo vilas com piscina privativa, seis restaurantes e spa de assinatura 
ESPA, além de serviço incomparável. 

2° dia - Punta Nizuc 

Café da manhã a la carte servido no restaurante Ramona. 

Dia livre para atividades pessoais.  

O NIZUC Resort & Spa possui duas praias isoladas incluindo uma de uso exclusivo para adultos, cinco  
piscinas, seis restaurantes de classe mundial, um luxuoso spa ESPA, e um amplo centro de conferências e 
eventos. Para famílias, o Kids Club do Winik oferece atendimento e entretenimento para crianças de 4 a 
12 anos de idade. 

O resort fica de frente para a Barreira de Corais da Mesoamérica e uma variedade de atividades aquaticas 
não motorizadas estão disponíveis, incluindo snorkeling, remo e caiaque. 

Há acesso a área de golfe e pesca a partir do resort, bem como vários passeios e excursões á um custo 
extra. 
 
3° dia - Punta Nizuc 

Café da manhã a la carte servido no restaurante Ramona. 
 
Dia livre para atividades pessoais.  
 
4° dia - Punta Nizuc 
Check-out.  

 

  INCLUI 

• 03 noites de hospedagem Nizuc Resort & Spa com café da manhã  a la carte servido no 
restaurante Ramona; 

• Kit personalizado Just Tur com 01 pareô estampa latina. 
 
NÃO INCLUI 

• Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 

• Traslados; 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in);  

• Prorrogação no horário de saída (late checkout);  

• Passeios opcionais;  

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas;  

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre;  

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas;  



 
 

• Aéreos não mencionados como inclusos;  

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver);  

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais;  

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos;  

• Tudo o que não mencionado em “Tarifa inclui”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  
Luxo 
Período: 17/07/2020-31/10/2020 e 01/12/2020-19/12/2020 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 918,00 USD - P 459,00 USD - P 372,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa (Suíte Jardim)  

 

  
Luxo 
Período: 01/11/2020-30/11/2020 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.118,00 USD - P 559,00 USD - P 438,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa (Suíte Jardim)  

 

  
Luxo 
Período: 03/01/2021-03/04/2021 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.143,00 USD - P 572,00 USD - P 447,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 



 
 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa (Suíte Jardim)  
 

 

  
Luxo 
Período: 17/07/2020-31/10/2020 e 01/12/2020-19/12/2020 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.318,00 USD - P 659,00 USD - P 505,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa, (Suíte Junior Jardim)  

 

  
Luxo 
Período: 01/11/2020-30/11/2020 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.568,00 USD - P 786,00 USD - P 589,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa, (Suíte Junior Jardim)  

 

  
Luxo 
Período: 03/01/2021-03/04/2021 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.519,00 USD - P 759,00 USD - P 573,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa, (Suíte Junior Jardim)  

 



 
 

  
Luxo 
Período: 17/07/2020-31/10/2020 e 01/12/2020-19/12/2020 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 1.519,00 USD - P 759,00 USD - P 573,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa (Suite Junior Deluxe Jardim)   

 

  
Luxo 
Período: 01/11/2020-30/11/2020 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 2.042,00 USD - P 1.022,00 USD - P 747,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa (Suite Junior Deluxe Jardim)   
 

 



 
 

  
Luxo 
Período: 03/01/2021-03/04/2021  

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 2.143,00 USD - P 1.072,00 USD - P 779,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Nizuc - Nizuc Resort & Spa, (Suite Junior Deluxe Jardim)  

 
CONDIÇÕES:   
Validade: 03/04/2021 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso 
de suplemento;   
Crianças: 01 criança de 0 a 12 anos tem uma estadia gratuita compartilhando a cama existente, 
extra ou o berço;   
Check-in: 14h  
Checkout: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  Consulte-nos para maiores informações.   
Notas importantes: 
Valores não incluem as taxas de 29% ( imposto, taxa de hospedagem e resort fee) que devem 
ser adicionadas ao final da reserva; 
O café da manhã é cortesia para até 2 pessoas, crianças de 0 a 4 anos são free, 04-12 anos US$ 
25,00 + taxas/dia e acima de 12 anos US$ 45,00 + taxas/dia; 
Reservas devem ser efetuadas até 19 de dezembro de 2020; 
Black out: 19 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021.  

 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 

 

  INFORMAÇÕES 



 
 

  

 


