
CANCUN 

O  Krystal Grand Cancun 

Com uma mistura de elegância, conforto e serviço impecável, Krystal Grand Cancun é uma propriedade 
exclusiva à beira-mar, localizada na área de Punta Cancún, no coração da Zona Hoteleira. 

Instalado em um edifício de arquitetura vanguardista, o hotel é uma mostra de design de interiores moderno, 
complementado por uma gama de serviços que garantem uma estadia agradável em Cancún . Dispõe de 
piscina exterior, ginásio, clube infantil, parque infantil, spa, centro de negócios, uma vasta oferta gastronómica 
nos seus centros de consumo, bem como um leque de actividades lúdicas. 

O Krystal Grand Cancún dispõe de suntuosos quartos e suítes de diferentes categorias, equipados com 
comodidades exclusivas e ideais para quem viaja a dois, com a família ou amigos. Suas instalações são o 
cenário ideal para celebrar todos os tipos de eventos. 

Inclui: 

• Transporte Aéreo São Paulo / Cancun/ São Paulo na menor tarifa vigente dia 
10/02/21 indo 30/03 e regresso 06/04. favor recalcular preço na data desejada que 
podera ser maior ou menor.

• 5,7 noites no Hotel Krystal Grand  só Alojamento ,Café da manhã ou ALL INCLUSIVE.
• Menor de 0-5 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.
• Maximo 02 menores por apartamento, compartindo mesmo apto dos pais.
• Jantar de Natal (24/12) e Ano Novo (31/12) são opcionais, não esta incluido mo 

preço do plano All Inclusive, o cliente paga direto no hotel.
• Promoção para compras até 15/03/2021 e Viagem até 22/12/2021 Reservas sujeito a 

disponibilidade hoteleira e Aérea na mesma tarifa cotizada dia 10/02/2021
• Obrigatório 08 dias de SEGURO SAÚDE PLANO PRATA + UPGRADE COVID-19 BASIC 10K US$ 74, 

por pessoa não está incluído nos preços abaixo
• Não está incluído a Taxa de embarque de US$ 80, somar na entrada.



Preço Hotel + Parte Aérea – Preços em US$ por pessoa 
Forma de pagamento: Entrada 25% e Saldo em 9 Parcelas iguais.




