
 

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. 

  

 


