
 

Reservas e pagamentos 
completos 

de 15/02 a 26/02/2021 

 

BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA  
ALL INCLUSVE 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 



 

Reservas e pagamentos 
completos 

de 15/02 a 26/02/2021 

 
 

Be Live Collection ALL INCLUSIVE 
Preço em US$ por pessoa- e por Noite 

Forma de Pagamento em Entrada 25% de entrada e Saldo em 9 X Iguais 

ROOM  
CATEGORY   

GDBLX  
DUPLO  
DELUXE 

GDBLXS  
SUPERIOR  

DELUXE 

GJS  
JUNIOR  
SUITE 

GDBLXSU 
 SUPERIOR 

 DELUXE  
SWV 

GMJSVM  
MASTER JR  
SUITE SEE  
VIEW BEAH 

 WALK 
A 22-Dec-20 4-Jan-21 $133 $145 $145 $153 $165 
B 5-Jan-21 31-Jan-21 $101 $110 $110 $117 $129 
C 1-Feb-21 28-Feb-21 $105 $115 $115 $122 $134 
D 1-Mar-21 31-Mar-21 $77 $87 $87 $93 $105 
E 1-Apr-21 4-Apr-21 $81 $93 $93 $101 $114 
F 5-Apr-21 30-Apr-21 $75 $84 $84 $91 $103 
G 1-May-21 30-Jun-21 $57 $66 $66 $73 $85 
H 1-Jul-21 31-Aug-21 $62 $74 $74 $82 $94 
I 1-Sep-21 31-Oct-21 $57 $66 $66 $73 $85 

 
ROOM  

CATEGORY   
GFAMRO  
FAMILY 
ROOM 

GFAMJS  
FAMILYSUITE  
OCEAN VIEW 

GFAMSUIVM  
FAMIY SUITE  
BEACH WALK 

GFAMSUIBW  
FAMILY SUITE  
BEACH WALK 

GFAMHOM  
FAMILY 
HOME 

A 22-Dec-20 4-Jan-21 $151 $153 $174 $182 $190 
B 5-Jan-21 31-Jan-21 $117 $118 $137 $145 $153 
C 1-Feb-21 28-Feb-21 $122 $123 $142 $150 $158 
D 1-Mar-21 31-Mar-21 $93 $95 $114 $122 $130 
E 1-Apr-21 4-Apr-21 $99 $101 $122 $130 $138 
F 5-Apr-21 30-Apr-21 $91 $92 $111 $119 $127 
G 1-May-21 30-Jun-21 $73 $75 $93 $101 $109 
H 1-Jul-21 31-Aug-21 $79 $82 $102 $110 $118 
I 1-Sep-21 31-Oct-21 $73 $75 $93 $101 $109 

 
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 + 40% 
2,3,e 4 Criança de 2 -12 anos 

incompletos com 2 adultos = (-) 50%  
 

 
 
 



 

Reservas e pagamentos 
completos 

de 15/02 a 26/02/2021 

 

 

Be Live Collection ADULTO SÓMENTE 
ALL INCLUSIVE 

Preço em US$ por pessoa- e por Noite 
Forma de Pagamento em Entrada 25% de entrada e Saldo em 9 X Iguais 

 
ROOM  

CATEGORY   
ADBLX  
DUPLO  
DELUXE 

AJS  
JUNIOR  
SUITE 

AMJS  
JUNIOR  
SUITE 

AMJSVM AMSS 

A 22-Dec-20 4-Jan-21 $139 $149 $154 $164 $159 
B 5-Jan-21 31-Jan-21 $135 $143 $150 $157 $153 
C 1-Feb-21 28-Feb-21 $140 $148 $155 $162 $158 
D 1-Mar-21 31-Mar-21 $120 $128 $135 $142 $138 
E 1-Apr-21 4-Apr-21 $130 $140 $145 $155 $150 
F 5-Apr-21 30-Apr-21 $100 $108 $115 $122 $118 
G 1-May-21 30-Jun-21 $87 $95 $102 $109 $105 
H 1-Jul-21 31-Aug-21 $92 $102 $107 $117 $112 
I 1-Sep-21 31-Oct-21 $87 $95 $102 $109 $105 

 
ROOM  

CATEGORY   AMSSVM AMSSSU AMSJBW   

A 22-Dec-20 4-Jan-21 $174 $174 $184   
B 5-Jan-21 31-Jan-21 $165 $165 $175   
C 1-Feb-21 28-Feb-21 $170 $170 $180   
D 1-Mar-21 31-Mar-21 $150 $150 $160   
E 1-Apr-21 4-Apr-21 $165 $165 $175   
F 5-Apr-21 30-Apr-21 $130 $130 $140   
G 1-May-21 30-Jun-21 $117 $117 $127   
H 1-Jul-21 31-Aug-21 $127 $127 $137   
I 1-Sep-21 31-Oct-21 $117 $117 $127   

 
Terceiro Pax com2 adultos (-) 20% Suplemento Individual + 40%  

   

 
 
 
 
 


