
 

Alma Latina – Tortuga Bay Puntacana 3x4 Noites! 

5 dias / 4 noites 

 

 

 
 
A jóia do Caribe. Essa propriedade à beira-mar, 
Tortuga Bay, é único hotel premiado com AAA 
Five Diamond na República Dominicana, 
oferecendo elegância discreta, privacidade e 
serviço pessoal incomparável com todas as 
conveniências disponíveis. Localizado em um 
enclave privado, com 13 luxuosas vilas de frente 
para o mar desenhadas pelo estilista Oscar de la 
Renta. Os hóspedes são recebidos como VIPs já 
no começo de sua experiência, no Aeroporto 
Internacional de Punta Cana (PUJ). 
 
A partir de 

USD 1.230.00 por pessoa em apartamento duplo 

 
Destaques: 
 

 Kit Alma Latina- Exclusividade 
Campanha; 

 Pague 3 noites, fique 4; 

 Hotel mais luxuoso do país; 

 Serviço VIP no aeroporto; 

 Carrinho de golfe; 

 Restaurante 4 diamantes; 

 Praia privativa para o hotel; 

 Único Six Senses Spa do Caribe. 
 

 
 
 
 
 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Punta Cana International Airport >Tortuga Bay  

 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Punta Cana e traslado em veículo de luxo ao hotel, e 
transporte de carrinho de golfe até a villa. 
 
O aeroporto: 

O Punta Cana International Airport (PUJ) foi construído pelo próprio grupo Puntacana Resorts, sendo o 
primeiro aeroporto internacional privado do hemisfério ocidental, inaugurado em 1984 com o primeiro 
voo internacional chegando de San Juan, Porto Rico. 
O serviço VIP é uma verdadeira experiência de luxo e conforto até o último minuto; buscam garantir 
que as experiências de todos os viajantes sejam perfeitas, desde o momento em que chegam até o 
momento em que saem das instalações no aeroporto. Com o serviço VIP, os hóspedes receberão um 
meet and greet personalizado na chegada e saída, além de acesso exclusivo às áreas dos Lounge 

VIP. 
 
O hotel: 
Puntacana Resort & Club é o lar de 8 quilômetros de praias de areia branca e campos de golfe com 
vista para o mar em 15.000hectares de terra. Aproveite de amenidades exclusivas com 45buracos de 
golfe de campeonato projetados por Tom Fazio e PBDye, um Six Senses Spa, 12 quadras de tênis 
profissionais,esportes aquáticos, uma Reserva Ecológica com nascentes de água doce, e culinária 
premiada - tudo com vista para o magnífico Mar do Caribe. 
 
O Tortuga Bay é um dos hotéis que compõe esse complexo. Encontre-se na jóia do Caribe! A única 
propriedade com AAA Five Diamond Award na República Dominicana, o Tortuga Bay oferece luxo 
responsável, serviço impecável e vilas com interiores projetados pelo mundialmente famoso Oscar de 
la Renta. Como hóspede do Tortuga Bay, a equipe amigável e profissional cuida de todos os detalhes 
desde o momento em que você pousa em seu próprio Aeroporto Internacional de Punta Cana (PUJ). O 
serviço VIP levará você pela alfândega até um carro particular que está aguardando sua chegada. 
Após um breve passeio pelo exuberante e vibrante cenário dominicano, seu concierge pessoal irá 
recebê-lo, fazer o check-in em sua villa e fornecer seu próprio carrinho de golfe para viajar por todo o 
resort. 
 
Localizado em um enclave privado dentro do resort, este hotel inclui 13 vilas luxuosas que oferecem 
luxo incomparável, privacidade, segurança e serviço cinco estrelas. Os hóspedes podem escolher 
entre uma variedade de acomodações: suítes júnior de 1 quarto, suítes de 2 quartos, vilas de 3 ou 4 
quartos, todas situadas ao longo de praias de areia branca, com todas as conveniências ao seu 
alcance. 
 
Projetadas por Oscar de la Renta e inspiradas na rica cultura indígena, as vilas o envolverão em uma 
verdadeira experiência dominicana. Elegantemente mobiliadas e decoradas com materiais autênticos, 
as villas do Tortuga Bay na República Dominicana apresentam interiores espaçosos e varandas com 
vistas magníficas do Campo de Golfe La Cana ou das águas azuis cristalinas do Caribe. Todos os 
quartos incluem as melhores roupas de cama Frette, kitchenettes separadas para cada quarto, e 
luxuosas casas de banho em pedra coralina. Lembrando que os hóspedes também recebem um 
carrinho de golfe para uma viagem conveniente por todo o resort! 
 
2° dia –Tortuga Bay 
Café da manhã no hotel. 
 
Gastronomia:  

A experiência no Tortuga Bay vai muito além de um serviço incomparável. Oscar de la Renta infundiu 
sua herança dominicana no design de cada villa, criando uma harmonia artística entre simplicidade e 
elegância. Escolha entre os restaurantes vencedores dos prêmios AAA Three e Four Diamond ou as 
inúmeras opções de refeições no quarto. Pode ser difícil escolher entre sair ou ficar dentro de sua 
villa/quarto. 
 
Restaurantes administrados pelos chefs de classe mundial podem ser encontrados em todo o 



Puntacana Resort & Club. Com uma seleção diversificada de cozinha e ambiente, você com certeza 
encontrará algo para todos os paladares, estados de espírito e ocasião. Com seis restaurantes de 
classe mundial, o Puntacana Resort & Club tem tudo que você precisa para realmente desfrutar de 
uma culinária deliciosa e preparada na hora. 
 
Bamboo Restaurant: Para uma experiência gastronômica verdadeiramente especial, visite o Bamboo 
Restaurant, vencedor do AAA Four Diamond Award, situado no exclusivo Tortuga Bay. O menu 
exclusivo combina comida de origem local com influências mediterrâneas para uma variedade de 
pratos de fusão inovadores em um ambiente aconchegante e elegante projetado por Oscar de la 
Renta. Os vegetais servidos na Bamboo são cultivados nas próprias hortas orgânicas do hotel.  
 
Para o café da manhã, oferecem um grande buffet de pratos frios com sucos naturais e pratos quentes 
feitos na hora. Para o almoço, experimente uma das saudáveis travessas que pode ser saboreada no 
Bambu ou tomando banho de sol à beira da piscina. Além disso, a qualquer hora do dia, servimos 
nossa diversificada seleção de cafés gourmet e chás internacionais. 
 
La Yola Restaurant: Desfrute do restaurante La Yola, ganhador do prêmio AAA Three Diamond, que 

serve a culinária mediterrânea mais fresca e frutos do mar em um ambiente elegante. Modelado em um 
barco de pesca, o restaurante La Yola empoleira-se à beira-mar no Puntacana Resort & Club Marina, 
com vistas magníficas para as águas azul-turquesa cintilantes. 
 
Tortuga Bay Lounge: O Tortuga Bay Lounge, localizado ao lado da piscina, próximo ao restaurante 

Bamboo, oferece aos hóspedes uma atmosfera íntima e uma variedade de delícias dominicanas, 
incluindo charutos enrolados à mão, aperitivos de origem local e refinados rum. O Tortuga Bay Lounge 
está aberto diariamente das 17h às 23h, com Happy Hour das 17h00 às 19h00, aberto ao público e aos 
proprietários das villas. O chá inglês, bem como uma seleção de scones, snacks, sanduíches e 
pastelaria francesa, são servidos diariamente das 16h às 18h. 
 
 
3° dia –Tortuga Bay 

Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiências: 

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club oferece uma infinidade de comodidades para diversão e 
emoção para todas as idades. Explore quilômetros de praias de areia branca, dois campos de golfe de 
campeonato à beira-mar, o único Six Senses Spa nas Américas, uma reserva ecológica com nascentes 
naturais e inúmeros esportes aquáticos. Diversas aventuras aguardam sua visita. Para obter mais 
informações, entre em contato com o gerente de sua villa. 
 
Tênis: Desfrute de férias emocionantes enquanto o tenista profissional dominicano Felix de los Santos, 

certificado pelo United States Professional Tennis Registry e pela International Tennis Federation, 
mostra a você os segredos para melhorar seu jogo de tênis. O Oscar de la Renta Tennis Center possui 
9 quadras de saibro, 1 quadra de har-tru, 2 quadras de grama, loja profissional e complexo esportivo. 
 
Golf: Para o jogador de golfe ávido, não há melhor experiência de golfe do que o Oceanside, na costa 
caribenha da República Dominicana. Com acomodações premiadas em resort, residências com vista 
para golfe particular, paisagens gloriosas e quarenta e cinco buracos de golfe de campeonato 
Oceanside, o Puntacana Resort & Club é o principal destino de escolha neste magnífico paraíso para 
jogadores de golfe. O P.B. Dye’s La Cana Golf Club oferece um jogo desafiador em seus três 
diferentes noves contra a beleza do Caribe. 
 
O exclusivo Corales Golf Club, projetado por Tom Fazio, oferece uma vista espetacular do oceano com 
seis de seus buracos voltados para o Caribe, e as águas azuis da Baía de Corales. O jogo está 
disponível para residentes da comunidade residencial de Corales, membros do clube e seus 
convidados, e todos os hóspedes registrados da Baía de Tortuga. 
 
Passeios: Puntacana Resort & Club oferece inúmeros passeios que permitem que você aproveite ao 

máximo tudo o que a ilha tem a oferecer. De eco-tours de Segway a mergulho em naufrágios, helitours 



e cruzeiros ao pôr do sol, preencha suas férias com emoção e aventura. 
 
Esportes aquáticos: Aproveite ao máximo as belas águas caribenhas que cercam o paraíso 

dominicano. O Puntacana Resort & Club tem atividades para preencher cada momento com paisagens 
deslumbrantes e aventuras emocionantes. 
 
Tours Ecológicos: Uma das melhores formas de explorar os atrativos naturais do Puntacana Resort & 

Club é através dos passeios ecológicos da Fundação Grupo Puntacana. Explore a diversidade do 
resort e aprenda sobre os eco-projetos e trilhas tropicais. Ampliaram os passeios e visitas guiadas, 
oferecendo maior flexibilidade de horários e opções. 
 
Agora oferecem uma experiência de Catamarã, combinada com atividades ambientais. 
 
Centro Equestre Puntacana: O Centro Equestre Puntacana oferece aulas particulares de equitação 

para entusiastas locais com seus próprios cavalos. Temtambém um espaço para hospedagem de 
cavalos. Há 10 currais em um celeiro coberto, 15 currais ao ar livre e 2 campos de treinamento. 
Também há mais de 3.000 metros quadrados de lindas áreas de jardim sombreado. 
 
4° dia –Tortuga Bay 
 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Bem-estar: 
Aproveite o fim da viagem para descansar e relaxar! Cuide do seu corpo, mente e alma nesse paraíso 
caribenho. 
 
Six Senses Spa: Descontraia-se no melhor spa das Américas! Com acomodações internas, individuais 

ou para casais, o Six Senses Spa and Wellness Center oferece uma variedade de salas de tratamento. 
Todos são ambientes serenos e pacíficos, nos quais você pode desfrutar das terapias 
rejuvenescedoras dessa equipe internacional. Six Senses é considerado o melhor spa do mundo.  
Você também pode experimentar a magia de sua famosa filosofia das seis esferas no conforto da sua 
villa. Basta fazer uma ligação e marcar um horário. Um dos terapeutas mestres irá recebê-lo em seu 
quarto e ajudá-lo a entrar em um estado de total êxtase e relaxamento. 
 
Fitness Center: O Tortuga Bay oferece um centro fitness totalmente equipado, com aparelhos 

cardiovasculares e de musculação, mas a maioria dos hóspedes prefere aproveitar a abundância de 
atividades recreativas ao ar livre oferecidas pelo Puntacana Resort & Club. A propriedade possui uma 
reserva ecológica com trilhas para caminhada, centro de tênis, canoagem, mergulho, kitesurf, campos 
de golfe profissionais e muito mais. Taxas se aplicam a certas atividades. 
 

 Equipamento de pesagem 

 Equipamento cardiovascular 

 Esteiras de ioga 

 Aulas de fitness premium (com taxa) 

 Bicicletas (grátis) 

 Tênis (com taxa) 
 
5° dia –Tortuga Bay 
 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto em horário oportuno. 

 

 

  INCLUI 

 4 noites no Tortuga Bay com café da manhã; 



 Kit Alma Latina – Exclusivo  Alma Latina; 

 Serviço de chegada VIP; 

 Gerente de villa (se reservada villa). 
 

Tarifa não inclui: 

 

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

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

 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 

 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; 

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

 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 

VALORES 
 

  OCEAN VIEW 

Acomodações Jr. Suite (2nd level)* Two Bedroom Suite 
(1st level)* 

Three Bedroom Villa* 

Valores USD 1.230,00 USD 2.405,00 USD 3.665,00 

 *Preços por pessoa 
em acomodação dupla 

*Preços por pessoa 
em acomodação dupla 

*Preços por pessoa 
em acomodação dupla 

 

 

  BEACH FRONT 

Acomodações Jr. Suite (2nd 
level)* 

Two Bedroom 
Suite (1st 

level)* 

Three 
Bedroom Villa* 

Four Bedroom 
Villa 

Valores USD 1.410,00 USD 2.630,00 USD 3.905,00 USD 5.195,00 

 *Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

CONDIÇÕES: 

Janela de Reserva: 16/04/22 e 15/05/22 

Período de Estadia: 17/04/22 e22/12/22. 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

Até 10 dias antes da chegada: sem cobrança 

Menos de 10 dias ou no show: cobrança integral 

 

Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 
 

 



  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 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 


