
Estrategicamente bem localizado na costa caribenha do 
México, bem em frente às praias de areia branca e cercado 
pela selva da Riviera Maya, o Blue Diamond Luxury 
Boutique Hotel, vencedor do prêmio AAA Four Diamond, é 
um refúgio de tranquilidade reservado exclusivamente para 
adultos (18+).

SUÍTES

As 128 suítes oferecem uma ótima conexão com a natureza. 
Cada uma dessas suítes é um convite à privacidade e à 
indulgência. Todas essas suítes oferecem uma atmosfera 
relaxante ao ar livre.

As suítes deste resort são uma mistura perfeita de calcário, 
madeira, design de interior e arquitetura. As camas possuem 
roupa de cama premium. A TV tela plana de 55” vem com canais 
a cabo premium. Os banheiros incluem chinelos e espelhos de 
maquiagem / barbear. As suítes estão equipadas com acesso 
ilimitado a Wi-Fi. Estas suítes de luxo incluem mesa de trabalho.

A Suíte Palafitos Junior está adicionalmente equipada com um 
terraço privado de grandes dimensões e uma doca fluvial. A 
Beach Front Casitas tem uma localização espetacular em frente 
à praia, oferecendo terraço de frente para o mar com acesso 
privativo e terraço na cobertura com piscina de imersão.

FACILITIES & SERVICES

• 128 suítes de alto padrão divididas em seis categorias de luxo:

- Patio Junior Suite (máx 3pax. - 60m2 / 646sq. ft)

- Palafitos Diamond Suite (máx 2pax. - 67m2 / 717sq. ft)

- Cenote Blue Lagoon (máx 2pax. - 95m2 / 1023sq. ft)

- Patio Diamond Suite (máx 2pax. - 105m2 / 1130sq. ft)

- Beach Front Casitas (máx 2pax. - 93m2 / 995sq. ft)

- Beach Front Presidential Suite (máx 6pax. - 355m2 / 3821sq. ft)

• Três restaurantes com tudo incluso à la carte (dois com vista 
para o mar de tirar o fôlego)

• Um bar

• Uma piscina infinita

• 180m2 / 1938sq. Ft (3 salas de break out) para grupos e eventos

• Instalações para banquetes*

• Serviços de lavanderia*

• Spa de saúde de serviço completo*

• Instalações de ginástica

• Salão de beleza*

• Boutique*

• Aluguel de carro*

• Transporte personalizado aeroporto-hotel-aeroporto*

• Centro de atividades de esportes aquáticos*

• Excursões*

* Taxas adicionais podem ser aplicadas

bluediamondluxuryboutiquehotel.com

Blue Diamond Luxury Boutique Hotel
Categoria: Grande Luxo 5 estrelas.
Temporada: Aberto o ano todo.
Localização: Frente à praia. Está localizado a 45 minutos do Aeroporto 
Internacional de Cancún e a 15 minutos da Playa del Carmen. 
Endereço: Carretera Federal Chetumal – Puerto Juarez Km 298. 
Playa del Carmen, Quintana Roo, México 77710.
Telefone: (+52) 984 2064100.
Cartões de crédito aceitos: Amex, Visa & MasterCard.

Espanha: (+34) 911 455 163
Reino Unido: (+44) 203 499 5174
Alemanha: (+49) 891 223 4587
Internacional: (+34) 911 455 163 - (+1) 2408696157

RESERVA



GASTRONOMIA (à la carte, tudo incluso)

• Ambar: Nosso Jantar Fino oferece uma proposta gastronômica 
deslumbrante em um ambiente sofisticado cercado por uma 
linda lagoa.

• Aguamarina: Experimente o melhor de nosso restaurante de 
cozinha internacional em frente ao mar. Aproveite do nascer 
ao pôr do sol.

• Ceviche: Desfrute de uma variedade de frutos do mar, pizzas 
e hambúrgueres. Nossa lanchonete é uma ótima opção para 
almoçar em frente ao mar.

INSTALAÇÕES DE REUNIÃO

• Instalações de conferência e banquetes para até 120 pessoas.

• Uma variedade de locais ao ar livre para eventos especiais 
e casamentos.

SPA

• Este Spa de classe mundial tem mais de 2.200 m2, com 11 
suítes (oito individuais e três duplas), uma sauna a vapor e 
seca, uma academia com equipamentos Kinesis, um salão de 
beleza, uma sala de yoga e uma piscina privativa.

• Áreas molhadas, aulas de ioga e academia estão incluídas 
para todos os hóspedes.

• Variedade de programas de retiros e de bem-estar para 
um completo bem-estar

• Piscina de Watsu e a tradicional Mayan Temazcal

LAZER

• Três piscinas de nado e uma piscina com raia

• Cenote no local (incluído) para nadar

• Passeio pelo Pátio (incluído)

• Excursões culturais às principais atrações arqueológicas*

• Mergulho e snorkeling de classe mundial, centro de 
mergulho PADI no local*

• Manguezal protegido e passarelas naturais, 2 lagoas e 1 
cenote.

• Cerimônias Temazcal (mín. 4 noites em nossas categorias 
de Suíte Presidential, Casitas, Palafitos ou Suíte Patio 
Diamond)*

• Aulas interativas de culinária de resort, aulas de 
coquetéis, jantares temáticos com música ao vivo ou um 
show.

• Parapente nas proximidades*

• Pesca nas proximidades*

* Taxas adicionais podem ser aplicadas

bluediamondluxuryboutiquehotel.com


