
 

Alma Latina – Chablé Maroma – Condições Especiais 
4 dias, 3 noites (3ª noite FREE) 

Riviera Maya, México 

 

 
 
A riqueza natural, a história e a cultura desta 
região, fazem da Riviera Maya um lugar único no 
mundo. Magníficos sítios arqueológicos, o 
segundo maior recife de coral do mundo, água 
turquesa azul e belos amanheceres e entardeceres 
tornam este um destino ideal. 
 
A partir de 
USD 789,00 + USD 228,00 (taxas) por pessoa em 
apartamento duplo 
 
Saiba mais 
No paraíso da Riviera Maya, nada melhor do que 
aproveitar da imensidão do azul do mar para fazer 

esportes aquáticos e desfrutar das piscinas e vistas 
deslumbrantes do hotel. 
São 68 suítes e 2 vilas, sendo que todas as suítes 
dispõem de piscinas privativas e áreas de estar ao 
ar livre. 
 
Destaques: 

 3ª noite free; 

 Refúgio paradisíaco com 200 metros de praia 
particular; 

 Villa com piscina privativa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ROTEIRO 

 

1° dia - Chablé Maroma 

Chegada por conta própria ao hotel. 

O hotel: 

Chablé Maroma, um dos membros do The Leading Hotels of the World, redefine o bem-estar na costa 

da Riviera Maya. Deixe-se envolver pelo design contemporâneo dos espaços que se fundem com as 

praias e suas águas turquesa que se conectam com a floresta tropical. Experimente a cultura maia e sua 

história de perto enquanto celebra rituais antigos que tornaram esta civilização incrível. 

 

2° dia - Chablé Maroma 

Café da manhã no hotel. 

Riviera Maya 

O único templo arqueológico maia perto da praia é encontrado na Riviera Maia. Este lugar é repleto de 

riquezas naturais e cultura. Descubra os segredos através dos rituais espirituais, da gastronomia e de 

atividades únicas que só encontra no Chable Maroma. Sinta-se em harmonia consigo mesmo com o 

segundo maior recife de coral do mundo e a praia de areias brancas e águas cristalinas, onde poderá 

renovar suas energias. 

 

3° dia - Chablé Maroma 

Café da manhã no hotel. 

Chablé Spa 

O bem-estar é o estado natural da vida. O jeito Chablé é viver em harmonia com a natureza, respeitando 

os ritmos da vida e honrando as culturas e tradições atemporais. No Chablé Maroma, as raízes culturais 

são profundas e a sabedoria do passado está viva hoje na experiência de spa. 

O programa Chablé Maroma Spa celebra a vida e as práticas vivificantes. A experiência do Spa é baseada 

em três expressões de movimento no mundo natural: 

OCEANO 

O oceano é a fonte da vida e a vida é dinâmica e transformadora, e uma vida saudável permite 

movimentos e ajustes constantes. Liberar e deixar ir, lavando velhos padrões e permitindo que algo 

novo seja revelado traz vitalidade. A purificação, a limpeza e a renovação fazem parte de um sistema 

vivo e trazem constantemente nova vida. 

ÁRVORE 

A árvore é o símbolo sagrado da vida. As árvores inspiram a experiência do Chablé Spa e guiam a jornada 

do hóspede. Os jardins do Chablé são decorados com grandes árvores da Ceiba, veneradas pela cultura 

maia como ponte entre o Céu e a Terra, unindo dois mundos em um. 



 

Uma árvore representa a natureza da dualidade: mostrando força e sutileza, permanecendo expansiva 

e aterrada, resistindo às forças da gravidade e leveza. 

AR 

Existe uma relação essencial entre árvores e pessoas. Respiramos juntos, inspirando e expirando 

mutuamente enquanto as árvores purificam o ar. Nessa relação simbiótica de vida, as árvores são canais 

de transformação, fornecendo-nos fisicamente oxigênio fresco e, simbolicamente, por meio da 

respiração, transformando as emoções em uma consciência superior. 

Consulte valores. 

 

4° dia - Chablé Maroma 

Café da manhã no hotel e check-out. 

 

   

INCLUI: 

 03 noites de hospedagem no Chablé Maroma com café da manhã; 

 Kit personalizado Just tur. 
 
NÃO INCLUI: 

 Traslados; 

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

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

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 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; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

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

 Vistos; 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

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

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Luxo 

Single* Duplo* 

USD – P 1.568,00 
+ 

USD – P 455,00 taxas 

USD – P 789,00 
+ 

USD – P 228,00 taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Riviera Maya - Chablé Maroma (Villa King)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: até 19/12/2020; 

Crianças: 01 criança até 12 anos é free na Villa King. 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Cancelamento sem custos até 15 dias antes da 

data da chegada. 

 

Notas importantes:  

Período de reserva: até 31 de outubro de 2020; 

Período da viagem: até 19 de dezembro de 2020; 

As taxas de 29,30% (Local Fee,Imposto sobre o Valor Acrescentado,Taxa de serviço,Taxa de 

hospedagem) estão no valor acima; 

Tarifas flutuantes, podem sofrer alterações dependendo do dia da semana. 
 

 

 

  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. 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões. 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, 
portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 



 

  INFORMAÇÕES 

 
 
 

 


