
Offering spectacular views of the 
ocean in Mexico and Jamaica. 



• Luxuosos e espaçosos apartamentos

• Banheira dupla de hidromassagem dentro 

dos apartamentos

• Até $ 2,500 USD em Resort Credit (baseado 

em uma estadia de 12 noites)

• Acesso aos demais Resorts da rede para um 

day-use (exceto Le Blanc e The Grand)

• Experiências gourmet a la carte

• Room service 24 horas

• Barra Premium de bebidas nacionais e 

internacionais

• Amenidades de banho marca CHI

• Spa AWE

• Entretenimento noturno

• Internet wi fi como cortesia

Somos referência em 

qualidade e serviços em 

resorts tudo incluido 

no México e Jamaica

BENEFÍCIOS
TUDO 

INCLUÍDO



OFERTA ESPECIAL

DURANTE TODO O ANO

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ATÉ 17 ANOS GRÁTIS

Um paraíso de diversão que inclui simulador de 

ondas duplas Flowrider®, WIRED Lounge, 

WaterPark, restaurantes de especialidades com 

menú infantil e muito mais. 



Ao reservar os hotéis Palace Resorts e Le Blanc, o hóspede

ganha automaticamente até USD 2.500 em Resort Credit

MAIS DIÁRIAS => RESORT CRÉDIT MAIOR

NOITES:

USD:

3

$500

4

$750

5-8

$1,500

9-11

$2,000 

12+

$2,500



EXEMPLO DE RESORT CREDIT

EXPERIÊNCIA CUSTO X PESSOA TOTAL 2 

PESSOAS

Nado c/ Golfinhos Gold $149 $298

Jungle Tour/Aqua Twister $140 $280

Valladolid Colonial $110 $220

Massagem Holística para 

casais

50 min

$290 $290

Tirolesa $89 $178

Total USD $1,266

$203
O pax só paga o IVA



HOSPEDE-SE EM UM E DIVERTA-SE 
EM TODOS OS HOTÉIS

Cada dia é um começo de uma 

nova aventura.

Aprecie o amanhacer na praia do 

Playacar Palace, mergulhe a tarde 

em Cozumel Palace e retorne para 

um delicioso jantar em Cancun.

BRACELETE      
UNIVERSAL 

Ao se hospedar conosco, poderá 

desfrutar de todos os demais 

hotéis da rede. Isso é um Tudo 

Incluído!!





RECONHECIMENTOS



Você se encantará dentro da experiência

Gourmet que lhe preparamos, provará a

distinta cozinha Francesa e Italiana e até

os exóticos sabores da comida Asiática.

Nossos renomados chefes selecionam os

mais delicioosos pratos, enquanto o

sommelier lhe oferece uma seleta

variedade de vinhos com a melhor opção

para acompanhar o seu prato.

EXPERIÊNCIA 

GOURMET



Somos a primeira e única rede 
em oferecer carne da melhor 
qualidade em todos os nossos 
resorts do México e Jamaica.

SOMENTE O 
MELHOR PARA 
CRIAR A MELHOR 
EXPERIÊNCIA



Experimente a magia de cada

um dos nossos 10 resorts.

Não é coincidência que estamos

nos destinos mais belos do

México e Jamaica.

10 RESORTS NOS 
MELHORES 
DESTINOS



Jamaica



MEXICO

CANCÚN

É o destino preferido dos amantes do sol e do mar, suas aguas 

azul turquesa, praias e vida noturna são indescritíveis neste 

incrível lugar. 

• Moon Palace Cancun

• The Grand at Moon Palace Cancun

• Le Blanc Spa Resort Cancun (só adultos)

• Beach Palace

• Sun Palace (só casais)

MÉXICO





Viva em grande estilo

• 1316 luxuosos apartamentos
• 10 restaurantes de especialidades e 12 bares
• Parque aquático, boliche, entretenimento 
• Ideal para famílias  grupos e casamentos





Diversão para toda a família

• 2.130 luxuosos apartamentos
• 25 restaurantes de especialidades e bares

• Legendário campo de golf de 27 buracos 

desenhado por Jack Nicklaus 

• Programa de entretenimento noturno e diurno

• A 10 minutos do aeroporto



Luxo e diversão à beira mar

• 287 luxuosos apartamentos

• 4 restaurantes de especialidades e  4 

bares

• Ideal para famílias

• Localizado no coração da zona hoteleira



Um luxo só para casais

• 247 apartamentos com vista mar

• 04 restaurantes e 05 bares

• Ideal para casais, renovação de 

votos, viagens de incentivo

• Localizado no Km 20 da Zona 

Hoteleira 



Viva o encanto local

• 201 luxuosos apartamentos
• 3 restaurantes de especialidades
• 4 bares
• Localizado a poucos passos da 5ª  

Avenida



Cozumel, o paraíso na terra

• 169 luxuosos apartamentos
• 4 restaurantes de especialidades e 3 

bares
• Ideal para atividades de mergulho e 

snorkel, casamentos



Íntimo e exclusivo retiro para casais

• 62 luxuosos apartamentos
• 2 restaurantes de especialidades  
• 2 bares
• Traslado cortesia desde o porto 

Hacienda del Mar



Viva o encanto local

• 201 luxuosos apartamentos
• 3 restaurantes de especialidades
• 4 bares
• Localizado a poucos passos da 5ª  

Avenida



• 704 apartamentos

• 05 restaurantes e 06 bares 

• Próximo ao centro de Ocho

Ríos e principais atrações 

turísticas

• Transfer in/out cortesia desde o 

Aeroporto de Montego Bay e 

Kingston



• Luxuosos e espaçosos apartamentos

• Serviço de mordomo

• Até $2,500.00 UDS en Resort Credit (baseado 

em hospedagem de 12 noites)

• Experiências gourmet a la carte

• Room service 24 horas

• Barra Premium de bebidas nacionais e 

internacionais

• Amenidades BULGARI

• Spa AWE – Área de Hidroterapia

• Entretenimento noturno

• Wi fi 

FIVE DIAMONDS 
TUDO INCLUÍDO



• AAA 5 Diamantes 
• 260 luxusosos apartamentos
• 5 restaurantes e 5 bares
• Serviço de Mordomo
• Somente adultos



• 373 luxuosos apartamentos
• 8 restaurantes e 6 bares
• Serviço de Mordomo
• Cozinha gourmet internacional
• Somente adultos



• Diversos maravilhosos locais para realizar a 
cerimonia

• 100% Personalizadas

• Até $30,000 USD em benefícios

• Planejamento fácil, sem stress e sem esforço

• Opções de cerimônias:

• Maya

• Hindú

• Católica

• E muito mais



• Diversos maravilhosos locais para realizar a 
cerimonia

• 100% Personalizadas

• Até $30,000 USD em benefícios

• Planejamento fácil, sem stress e sem esforço

• Opções de cerimônias:

• Maya

• Hindú

• Católica

• E muito mais

• Bolos desenhados pela Chef Marelis Teran



Offering spectacular views of the 
ocean in Mexico and Jamaica. 



- Capacitações sobre a rede Palace, serviços e diferenciais

de cada hotel

- Ferramentas para você se tornar um experto na rede Palace

- Conhecimento para incrementar suas vendas 

- Apoio da equipe comercial Palace Resorts

- Benefícios exclusivos

O QUE O 

PROGRAMA 

OFERECE PARA 

VOCÊ?

BEM VINDO AO MELHOR PROGRAMA DE INCENTIVO 

EXCLUSIVO PARA AGENTES DE VIAGENS



VENDEU, GANHOU $

- Benefícios por apartamento vendido

- Valor depositado no cartão de débito 

Cash is King Palace, bandeira Visa

- Possibilidade de fazer saques e compras 

em moeda local



VENDA, VIAJE E DESFRUTE!

* Vendas de no mínimo 3 noites

* Só serão aceitas vendas feitas através das operadoras parceiras no Brasil. Não serão aceitas 

reservas de OTA’s e Brockers.

Le Blanc: venda 1 apartamento – ganhe 1 noite de 

hospedagem

Rede Palace: venda 1 apartamento – ganhe 1 noite de 

hospedagem 



COMO SE CADASTRAR

- Acesse https://www.palaceproagents.com/es

- Clique em “REGISTRO”, preencha suas informações pessoais e depois em “CONTINUAR”

https://www.palaceproagents.com/es




OBS: no campo 

do IATA e CLIA 

pode colocar 0



OBS: colocar o 

número do 

Passaporte no 

campo em 

branco e abaixo 

anexar uma 

cópia do mesmo 

documento com 

foto.

Depois só clicar 

em registrar e 

está feito!



AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE TODAS AS

VANTAGENS QUE PODERÁ OBTER AO SE

TORNAR UM AGENTE PRO, NÃO PERCA TEMPO E

FAÇA SEU CADASTRO HOJE MESMO!

PARA MAIS INFORMAÇÕES, DÚVIDAS, AUXÍLIO 

NO CADASTRO E SOLICITAÇÃO DO SEU 

CARTÃO CASH IS KING FALE CONOSCO.



OBRIGADA!

mzamboni@palaceresorts.com.pa

(11) 95038-6608

Marisa Zamboni 

Diretora Regional Brasil 

mailto:mzamboni@palaceresorts.com.pa

