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Quando você faz uma reserva em qualquer um dos Palace Resorts, ganha 
automaticamente um Bônus Resort Credit até US$ 2.500

QUANTO MAIS NOITES, MAIOR O CRÉDITO
Noites:  3  4 5–8 9–11 12+
US$: $500 $750 $1,500 $2,000 $2,500

Aqui você encontrará uma pronta referência de como gastar seu bônus em cada 
atividade, com base na quantidade de noites de estadia:

SPA/SALÃO DE BELEZA:
Hospede-se essas noites: 3  4 5–8 9 –11 12+
Utilize até: $100 $150 $300 $400 $500

SPA/SALÃO DE BELEZA EM THE GRAND:
Hospede-se essas noites: 3  4 5–8 9 –11 12+
Utilize até: $150 $250 $500 $650 $800

GOLFE, MERGULHO*, TOURS, NADO COM OS GOLFINHOS, VACATION MEMORIES** 
JANTAR ESPECIAL *** (JANTAR ROMÂNTICO, JANTAR DO CHEF, DEGUSTAÇÃO DE 
VINHOS)
Hospede-se essas noites:  3  4 5 – 8 9 –11 12+
Utilize até: $500 $750 $1,500 $2,000 $2,500 

VACATION MEMORIES**
Hospede-se essas noites:  3  4 5 – 8 9 –11 12+
Utilize até: $250 $250 $250 $250 $2,50 

SEU BÔNUS RESORT CREDIT É COMO GANHAR 
DINHEIRO VIVO! 

GASTE SEUS BÔNUS COM SABEDORIA, GASTE 
COM DIVERSÃO

WWW.PALACERESORTS.COM



PRECISA DE INSPIRAÇÃO? 
Essas são apenas  algumas opções onde você poderá gastar seus bônus.

TERMOS E CONDIÇÕES
As quantidades informadas são o bônus Resort Credit máximo que pode ser aplicado a cada produto/serviço, acumulando até US$ 2.500 
por quarto/estadia  (12 noites ou mais); US$ 2.000 (9-11 noites); US$ 1.500 (5-8 noites consecutivas); US$ 750 (4 noites) ou US$ 500 (3 
noites).  As reservas dos serviços  devem ser solicitadas no resort no momento da chegada do hóspede e estão sujeitas à disponibilidade. O 
Resort Credit é efetivado na conta da hospedagem  e não pode ser reembolsado em dinheiro. O valor do bônus utilizado não inclui o imposto 
de 16%. A promoção não é válida  para  Famtrips, tarifas de agências de viagens ou de funcionários, cortesias, viagens de incentivos, estadias 
compensatórias ou grupos de mais de 25 quartos que requeiram espaço para reuniões. Não se aplica para Grupos MICE. Não acumulável com 
qualquer outro crédito não utilizado. O bônus que não for  utilizado não poderá ser reembolsado em dinheiro e é válido por, no máximo, 1 ano 
a partir da data de registro do check out. É transferível somente uma vez a outro hóspede e não se aplica a serviços de Spa.
Ligações internacionais: pode ser utilizado para o pagamento de ligações internacionais. Aplica-se o imposto de 16% sobre todas as ligações 
internacionais. O imposto deve ser pago no check out.
*Mergulho: A quantidade máxima que pode ser utilizada no mergulho depende da duração máxima da estadia. Os hóspedes não certificados e 
principiantes podem fazer o Discover Scuba Diving. Para Isla Mujeres a quantidade máxima para mergulho (1 tanque) ou Discover Scuba Diving 
é de US$ 300  para estadias de 5-8 noites e US$ 150 para estadias de 3-4 noites.
Golfe: Válido para partidas, a preço regular, aulas na Academia de Golfe do Moon Palace no México. O Resort Credit não é válido para tacos de 
golfe, aluguel de sapatos ou compra de outros produtos. O crédito poderá ser aplicado para partidas de golfe no campo Riviera Cancún.  

Casamentos: Não aplica para nenhum outro extra ou serviços adicionais. Crédito somente aplicável aos pacotes de inspiração de casamento 
com um valor de US$ 3.000 ou mais e deve ser utilizado em sua totalidade. Se o crédito não for utilizado para um pacote de boda, todos os 
demais serviços e comodidades deverão ser solicitados no momento da chegada ao hotel.
Jantar Especial *** (Jantar Romântico, Jantar Do Chef, Degustação De Vinhos): Os jantares românticos são para adultos e apenas casais. Não 
se aplica para grupos ou para mais de 2 pessoas. O bônus Resort Credit não pode ser utilizado para a compra de jantares românticos em outros 
complexos. O jantar especial pode variar de acordo com o hotel onde você ficar, você precisa fazer uma reserva, sujeito à disponibilidade e 
localização, que podem mudar devido às condições meteorológicas.
**Vacation Memories / Resort Credit Shop: O limite de Vacation Memories é de $ 250, independentemente do número de noites. As taxas 
cobradas podem ser pagas em dinheiro ou cartão de crédito. Os valores estão sujeitos à alterações, conforme o IVA local.
No hotel Moon Palace Jamaica Grande: não aplica golfe, clínica de golfe e mergulho.
Moon Palace transporte de barco está sujeita às condições meteorológicas.
^Não inclui o imposto de doca e parque marinho.
Horário do passe diurno em The Grand: 8am-11pm. Horário do passe noturno: 3pm-11pm. As crianças pagam metade.
As informações deste folheto estão sujeitas à alterações, sem prévio aviso.

MOON PALACE CANCUN & THE GRAND AT MOON PALACE CANCUN         Adultos/Crianças
Chichén Itzá   $160
Tour a Isla Mujeres ^  $89
Tulum Express   $89
Golfinhos Ultimate Gold ^  $149
Tour ao redor de Cancun (transporte não incluído) ^  $70
Paradise Adventure (transporte não incluído) ^  $90
Tirolesas  $90
Valladolid Colonial   $110
Jungle Tour & Aquatwister (transporte não incluído) ^  $140
Fly board (transporte não incluído)   $199  
Ventura Park Bilhete (transporte de barco)  $89
Sea Breacher (transporte não incluído)  $219
Passe diurno em The Grand  $200
Passe noturno em The Grand  $150
Boliche em The Grand  $50
Green fee em Moon Palace Golf Club    $260
Academia de golfe em Moon Palace       $262
Green fee em Riviera Cancun Golf Club  $220

MOON PALACE JAMAICA GRANDE
Programa Nado com Golfinhos  $149
Mystic Mountain Sky Explorer  $799
Snorkel Tour   $80
Catamaran Sunset Tour  $85
Cascadas Konoko  $80
Sunvalley Plantation  $90
Flyboard   $299
Hoverboard  $299
Programa Nado com Golfinhos Royal   $199

ISLA MUJERES PALACE (Somente Casais)  
Tour Nautibus   $69
Snorkel   $69
Entrada no parque Garrafon   $85
Dolphin Ultimate Gold (transporte não incluído) ^  $149  
Mergulho  (1 tanque) – Mergulho certificado ^  $85
Discover Scuba Diving   $160
Passe diurno em The Grand  $200
Passe noturno em The Grand  $150

BEACH PALACE (Famílias) / SUN PALACE (Somente casais)         Adultos/Crianças
Chichén Itzá  $160
Tour a Isla Mujeres   $89
Tulum Express   $89
Dolphin Ultimate Gold (transporte não incluído) ^  $149
Tour ao redor de Cancun (transporte não incluído) ^  $70
Paradise Adventure (transporte não incluído) ^  $90
Jungle Tour & Aquatwister (transporte não incluído) ^  $140
Valladolid Colonial   $110
Fly board (transporte não incluído)   $199 
Ventura Park Bilhete  $89
Zip line (transporte não incluído)  $90
Sea Breacher (transporte não incluído)  $219
Passe diurno em The Grand  $200
Passe noturno em The Grand  $150
Green fee em Moon Palace Golf Club    $260
Academia de golfe em Moon Palace       $262
Green fee em Riviera Cancun Golf Club  $220

COZUMEL PALACE 
Tour de Chocolate  $90
Parque Chankanaab - Admissão   $90
Tour Snorkeling Adventure   $69
Nado com Arraias   $109
Nado com Golfinhos  Ultimate Gold (transporte não incluído) ^  $149
Discovery Scuba Diving   $150
Mergulho (2 tanques) – Mergulho certificado ^  $79
Discover Mexico  $99
Passe diurno em The Grand  $200
Passe noturno em The Grand  $150

PLAYACAR PALACE 
Chichén Itzá    $170
Tour a Isla Mujeres   $99
Tulum Express   $89
Golfinhos Ultimate Gold (transporte não incluído) ^  $149
Tour ao redor de Cancun (transporte não incluído) ^  $70
Paradise Adventure  (transporte não incluído) ^  $90
Tour Cozumel (não inclui o ticket do ferry)   $120
Flyboard  $199
Passe diurno em The Grand  $200
Passe noturno em The Grand  $150
Green fee em Moon Palace Golf Club    $260
Academia de golfe em Moon Palace       $262
Green fee em Riviera Cancun Golf Club  $220


