
 

  

PUNTA CANA 
- Preços imperdíveis - 

5 Noites Be Live Collection  
incluindo ALL INCLUSIVE e Transfer de chegada e saída 

*Desde 10 X US$ 38,50, por pessoa em Duplo 
*Válido para estadias de 15/11 – 21/12/2019 

Preço inclui:  

 
O Hotel Be Live Collection Punta Cana é um exclusivo complexo hoteleiro de 5 estrelas com tudo incluído 24 horas, 

em Punta Cana, especialmente concebido para aqueles que desejam passar umas férias em família, fazer uma fuga em 

casal ou desfrutar de uma viajem com amigos com o autêntico sabor a Caribe.TUDO INCLUIDO- O hotel possui 

um regime de tudo incluído 24 horas por dia para que desfrute da sua estadia em Punta Cana com todas as 

vantagens e sem preocupações: bebidas, bares e restaurantes de cozinha nacional e internacional, festas e 

espectáculos na praia, casino e uma série de actividades infantis para os que viajam em família. 

PLANO BETTER TOGETHER inclui: Check in / out personalizado na recepção privada Better Together area, pulseira 

VIP, check-out tardio até 14:00 (sujeito a disponibilidade), pacote de boas-vindas, minibar com produto para crianças 

(suco, batatas, chocolates) , área exclusiva à beira da piscina com escorregas e asas, área exclusiva de praia com 

camas balinesas e licor premium, lanchonete exclusivo na praia, restaurante exclusivo para café da manhã e almoço, 

Wi-Fi, serviço de quarto 24 horas, garrafa de vinho espumante no quarto chegada, menu de travesseiros, roupão e 

chinelos no quarto, roupa de cama e amenidades superiores no quarto, cofre incluído no quarto, serviço de abertura de 

cama, serviço de babá das 20 às 23 horas (5 a 12 anos). 2 bares com bebidas premium na praia e lounge VIP, serviço 

de mordomo e concierge, acesso garantido aos restaurantes à la carte, 10% de desconto no spa. 

Área especial com escorregadores e baloiços, jogos, área de TV, videogames. 
Mediante solicitação e sujeito a disponibilidade no quarto e / ou na sala: adaptador de vaso sanitário e banheira, jogos, 
barraca, DVD, esterilizador de mamadeira 

Chamada: 



 

Plano 5 Noites +Traslado de Chegada e saída 

ROOM CATEGORY 

Standard    
DBL 

Deluxe   
DBLX 

Sup. 
Deluxe  
GDBLX 

Sup. Dlx 
 Seaview 

GDBLXVM 

Sup. Dlx  
Swim-up  

GDBLXSU 

Promoção Válida para Estadias      

15-Nov-19-21-Dez-19 $385 $445 $484 $543 $583 

Plano 5 Noites PLANO BETTER TOGETHER 

Plano 5 Noites +Traslado de Chegada e saída 

ROOM CATEGORY 

Family              
Room           

FAMRO 

Family 
JS 

FAMJS 

Family 
Suite 
OV         

FAMSUI
VM 

Family Suite 
BW         

FAMSUIBW 

Family Homes   
FAMHOM 

Promoção Válida  para Estadias      

15-Nov-19-21-Dez-19 $472 $484 $583 $622 $662 

Preços Válidos para 5 noites em caso de redução favor consultar qual a estadia mínima válida para estes preçoseesta incluído 
traslado de chegada e saída. 

   

Terceiro Pax em Duplo (-) 25% 
Quarto Pax na Family 

Suites (-) 25% 

Criança de 0-12 anos incompletos= 

Grátis 

Criança de 2 -12 anos incompletos com 2 

adulstos = (-) 50% 

Criança de 0-12 anos 

incompletos na Family 
Room Categoria = Grátis 

1 adulto + 1Criança de 0-12 anos 
incompletos= Ambos pagão Tarifa de Duplo 

Suplemento Individual US$ 305,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PUNTA CANA 
Inclui: 5 Noites Be Live Collection  

ALL INCLUSIVE e Transfer de chegada e saída 
Preço em US$ por pessoa- Forma de Pagamento em 10 X Iguais 

ROOM CATEGORY 
Standard    

DBL 
Deluxe   
DBLX 

Sup. Deluxe  
GDBLX 

Sup. Dlx 
 Seaview 

GDBLXVM 

Sup. Dlx  
Swim-up  

GDBLXSU 

Promoção Válida para 
Estadias 

     

15-Nov-19-21-Dez-19 $385 $445 $484 $543 $583 

ROOM CATEGORY 
DBL 

Deluxe 
GDBLXS Superior 

Deluxe 
GDBLXSU Superior 

Deluxe Swim up 
GMJSVM Master 

Junior Suite Sea View 

GMJSVMBW Master 
Junior Suite Sea 
View Beach Walk 

22-DEZ-19-03-01/2020 $792 $858 $902 $969 $1.013 
04-01-2020-31/01/2020 $623 $690 $734 $800 $845 
01/02/2020-31/03/2020 $637 $703 $747 $814 $858 
01/04/2020-13/04/2020 $548 $614 $659 $725 $769 
14/04/2020-30/04/2020 $491 $557 $601 $668 $712 

01/05-2020-30/06/2020 $398 $464 $508 $575 $619 

Plano 5 Noites PLANO BETTER TOGETHER 

ROOM CATEGORY 
Family              

Room           FAMRO 
Family JS FAMJS 

Family Suite OV         
FAMSUIVM 

Family Suite 
BW         

FAMSUIBW 

Family 
Homes   

FAMHOM 

Promoção Válida para 
Estadias 

     

15-Nov-19 - 21-Dez-19 $472 $484 $583 $622 $662 

ROOM CATEGORY 
GFAMRO 

Family Room 
GFAMJS Family 

Junior Suite 

GFAMSUIVM 
Family Suite 
Ocean View 

GFAMSUIBW             
Family Suite 
Beach Walk 

GFAMHOM 
Family 
Home 

22-DEZ-19-03-01/2020 $889 $902 $1.013 $1.057 $1.102 

04-01-2020-31/01/2020 $721 $734 $845 $889 $933 

01/02/2020-31/03/2020 $734 $747 $858 $902 $947 

01/04/2020-13/04/2020 $645 $659 $769 $814 $858 

14/04/2020-30/04/2020 $588 $601 $712 $756 $800 

01/05-2020-30/06/2020 $495 $508 $619 $663 $707 

Terceiro Pax com2 adultos (-) 

30% 
Quarto Pax na Family Suites (-) 30% 

Criança de 0-12 anos 
incompletos= Grátis 

Criança de 2 -12 anos incompletos 
com 2 adultos = (-) 50% e Grátis 

PLANO BETTER TOGETHER 

Criança de 0-12 anos incompletos na Family Room 
Categoria = Grátis 

1 adulto + 1Criança de 0-12 anos 
incompletos= Ambos pagão Tarifa 

de Duplo 

Suplemento Individual US$ 305, 
2,3,e 4 Criança de 2 -12 anos incompletos com 2 

adultos = (-) 50%  
 

 
 
 



 

PUNTA CANA  

Inclui: 7 Noites Be Live Collection  
ALL INCLUSIVE e Transfer de chegada e saída 

Preço em US$ por pessoa- Forma de Pagamento em 10 X Iguais 

ROOM CATEGORY Standard    DBL 
Deluxe   
DBLX 

Sup. Deluxe  
GDBLX 

Sup. Dlx 
 Seaview 

GDBLXVM 

Sup. Dlx  
Swim-up  

GDBLXSU 

Promoção Válida para 
Estadias 

     

15-Nov-19 21-Dez-19 $499 $582 $637 $720 $776 

ROOM CATEGORY 
DBL 

Deluxe 

GDBLXS 
Superior 
Deluxe 

GDBLXSU 
Superior Deluxe 

Swim up 

GMJSVM Master 
Junior Suite Sea 

View 

GMJSVMBW Master 
Junior Suite Sea View 

Beach Walk 

22-DEZ-19-03-01/2020 $1.068 $1.161 $1.223 $1.316 $1.378 

04-01-2020-31/01/2020 $832 $925 $987 $1.080 $1.142 

01/02/2020-31/03/2020 $851 $944 $1.006 $1.099 $1.161 

01/04/2020-13/04/2020 $727 $820 $882 $975 $1.037 

14/04/2020-30/04/2020 $646 $739 $801 $894 $956 

01/05-2020-30/06/2020 $516 $609 $671 $764 $826 

Plano 5 Noites PLANO BETTER TOGETHER 

ROOM CATEGORY 
Family              
Room           

FAMRO 

Family JS 
FAMJS 

Family Suite OV         
FAMSUIVM 

Family Suite BW         
FAMSUIBW 

Family Homes   
FAMHOM 

Promoção Válida para Estadias      

15-Nov-19-21-Dez-19 $621 $637 $776 $831 $886 

ROOM CATEGORY 
GFAMRO 

Family Room 

GFAMJS 
Family 

Junior Suite 

GFAMSUIVM 
Family Suite 
Ocean View 

GFAMSUIBW             
Family Suite 
Beach Walk 

GFAMHOM 
Family Home 

22-DEZ-19-03-01/2020 $1.204 $1.223 $1.378 $1.440 $1.502 

04-01-2020-31/01/2020 $969 $987 $1.142 $1.204 $1.266 

01/02/2020-31/03/2020 $987 $1.006 $1.161 $1.223 $1.285 

01/04/2020-13/04/2020 $863 $882 $1.037 $1.099 $1.161 

14/04/2020-30/04/2020 $783 $801 $956 $1.018 $1.080 

01/05-2020-30/06/2020 $653 $671 $826 $888 $950 

 

Terceiro Pax com2 adultos (-) 30% Quarto Pax na Family Suites (-) 30% 
Criança de 0-12 anos incompletos= 

Grátis 

Criança de 2 -12 anos incompletos com 2 

adultos = (-) 50% e Grátis PLANO BETTER 
TOGETHER 

Criança de 0-12 anos incompletos na 

Family Room Categoria = Grátis 

1 adulto + 1Criança de 0-12 anos 
incompletos= Ambos pagão Tarifa de 

Duplo 

Suplemento Individual US$ 387, 
2,3,e 4 Criança de 2 -12 anos 

incompletos com 2 adultos = (-) 50%  
 



 

 

PUNTA CANA  PACOTE LUA DE MEL 
Inclui: 7 Noites Be Live Collection  

ALL INCLUSIVE e Transfer de chegada e saída e ainda ganha o Pacote Lua de Mel. 
O pacote inclui: 
*  Garrafa de Champanhe e frutas tropicais no quarto no dia da chegada 

* Delicioso café da manhã com coquetel Mimosa na cama uma manhã durante sua estadia.                                       

    (A reserva deve ser feita previamente com o serviço de Concierge). 

* Jantar romântico de Lua de Mel para o casal (uma noite). 

* Cobertura especial com pétalas de rosa (uma noite durante sua estadia). 

* Ler condições gerais 

Preço em US$ por pessoa- Forma de Pagamento em 10 X Iguais 

ROOM CATEGORY 
Standard    

DBL 
Deluxe   
DBLX 

Sup. Deluxe  
GDBLX 

Sup. Dlx 
 Seaview GDBLXVM 

Sup. Dlx  
Swim-up  

GDBLXSU 

Promoção Válida para Estadias      

15-Nov-19 21-Dez-19 $499 $582 $637 $720 $776 

ROOM CATEGORY 
DBL 

Deluxe 

GDBLXS 
Superior 
Deluxe 

GDBLXSU 
Superior Deluxe 

Swim up 

GMJSVM Master Junior 
Suite Sea View 

GMJSVMBW Master Junior 
Suite Sea View Beach Walk 

      

22-DEZ-19-03-01/2020 $1.068 $1.161 $1.223 $1.316 $1.378 
04-01-2020-31/01/2020 $832 $925 $987 $1.080 $1.142 
01/02/2020-31/03/2020 $851 $944 $1.006 $1.099 $1.161 
01/04/2020-13/04/2020 $727 $820 $882 $975 $1.037 
14/04/2020-30/04/2020 $646 $739 $801 $894 $956 
01/05-2020-30/06/2020 $516 $609 $671 $764 $826 
Condições gerais: 

 O pacote de Lua de Mel deve ser solicitado no momento de fazer a reserva. 

 As reservas devem ser feitas com o Departamento de Casamento com pelo menos 30 dias de antecedência 
paraconfirmar disponibilidade. O local do jantar será confirmado em sua chegada ao Hotel. 

 Os artigos especificados neste pacote não são intercambiáveis pela inclusão de outros itens. Não se aceitam 
devoluções por artigos não utilizados. 

 Este pacote não está disponível no Natal nem no Fim de Ano. 

 Pacote sujeito à disponibilidade e baseado em ocupação dupla. 

 Este pacote não é combinável com o Caribbean Romance Package para obter os dois gratuitamente. 

 É necessário fornecer cópia da Certidão de Casamento no momento de fazer a reserva e na chegada ao hotel. A 
reserva deve ser realizada dentro de um período máximo de um ano após a data do Casamento. 

 Este pacote foi concebido para duas pessoas e não pode ser combinado com outros pacotes gratuitos nem pode 
ser descontado ao comprar outros pacotes. 

  Por favor, consulte o suplemento para convidados adicionais e para os serviços adicionais que queira acrescentar. 
• Os preços, inclusão de itens, extras e condições gerais aqui especificados podem variar, nesse caso você será 
devidamente comunicado antes de serem iniciados os preparativos de sua celebração. 

 

PUNTA CANA RENOVAÇÃO DOS VOTOS 



 

Inclui: 7 Noites Be Live Collection  
ALL INCLUSIVE e Transfer de chegada e saída e ainda ganha o Pacote RENOVAÇÃO DOS VOTOS. 

O pacote inclui: 

 Este pacote é gratuito reservando no mínimo 5 noites ou mais na categoria Junior Suite ou superior. 
O pacote inclui: 

 Cerimônia e Assistência especializada de nossas Coordenadoras de Casamento 

 Cerimônia de Renovação de Votos,  Corsage, Boutonniere, Brinde espumante para dois 

 Certidão de Renovação de Votos, Jantar romântico para o casal na noite da cerimônia 
 Decoração especial romântica no quarto com Champanhe, pétalas de rosa na cama e banho de 

borbulhas (na noite da cerimônia). 
 Ler condições gerais 

Preço em US$ por pessoa- Forma de Pagamento em 10 X Iguais 

ROOM CATEGORY   
Sup. Deluxe  

GDBLX 
Sup. Dlx 

 Seaview GDBLXVM 

Sup. Dlx  
Swim-up  

GDBLXSU 

Promoção Válida para Estadias      

15-Nov-19 21-Dez-19   $637 $720 $776 

ROOM CATEGORY   
GDBLXSU 

Superior Deluxe 
Swim up 

GMJSVM Master Junior 
Suite Sea View 

GMJSVMBW Master 
Junior Suite Sea View 

Beach Walk 

22-DEZ-19-03-01/2020   $1.223 $1.316 $1.378 

04-01-2020-31/01/2020   $987 $1.080 $1.142 

01/02/2020-31/03/2020   $1.006 $1.099 $1.161 

01/04/2020-13/04/2020   $882 $975 $1.037 

14/04/2020-30/04/2020   $801 $894 $956 

01/05-2020-30/06/2020   $671 $764 $826 

Condições gerais: 

  Este pacote é gratuito reservando no mínimo 5 noites ou mais na categoria Superior Deluxe Ocean View Adults 
Club, ou Family Junior Suite, ou categoria superior. 

 Por favor, entre em contato com a Coordenadora de Casamento do Hotel pelo menos 30 dias antes 
paraconfirmar disponibilidade. As reservas devem ser feitas no Departamento de Casamento. O local do jantar 
será confirmado em sua chegada ao Hotel. 

 Os artigos especificados neste pacote não são intercambiáveis pela inclusão de outros itens.  

 Não se aceitam devoluções por artigos não utilizados. 

 Pacote sujeito à disponibilidade e baseado em ocupação dupla. 

 Este pacote foi concebido para duas pessoas e não pode ser combinado com outros pacotes gratuitos nem 
pode serdescontado ao comprar outros pacotes. 

 Por favor, consulte o suplemento para convidados adicionais e para os serviços adicionais que queira acrescentar. 

 Os preços, inclusão de itens, extras e condições gerais aqui detalhados poderiam variar, nesse caso você será 
devidamente comunicado antes de serem iniciados os preparativos da celebração de seu casamento. 

 Este pacote não está disponível no Natal nem no Fim de Ano. 

 Este pacote foi concebido para duas pessoas e não pode ser combinado com outros pacotes gratuitos nem pode ser 
descontado ao comprar outros pacotes. 

  

 

 

 


