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AMRESORTS ANUNCIA NOVO RESORT EM CANCÚN 

  
Com inauguração prevista para dezembro deste ano, o Breathless Cancun Soul Resort & 

Spa ficará localizado entre o Mar do Caribe e a Lagoa Nichupte 

 

  

 

  

Inspirado por uma energia sofisticada e artística, localizado ao longo da Zona Hoteleira 

de Cancún, no México, o Breathless Cancun Soul Resort & Spa tem previsão de 

inauguração para 21 de dezembro de 2021. Situado à beira-mar, o resort representará a 

verdadeira alma de Cancun, com 429 suítes que incluem a experiência Unlimited-Luxury®, 

onde tudo está incluíndo.  

Contando com suítes à beira-mar com vista para a deslumbrante praia de areia branca e 

água azul-turquesa, o hotel oferecerá uma variedade de comodidades e serviços luxuosos, 

incluindo: 



 Três piscinas maravilhosas: Energy Pool, que proporciona o equilíbrio perfeito 

entre a descontração e a animação, e duas piscinas adicionais na cobertura com 

vistas incríveis para o mar e o pôr do sol. A piscina de borda infinita exclusiva para 

membros do xhale club oferece vista para o horizonte de Cancún 

 Membros xhale club poderão contar com suítes com vista frontal para o mar e 

banheira de hidromassagem na varanda; acesso a um lounge privado; área 

exclusiva na cobertura com piscina de borda infinita e bar; amenidades ainda mais 

luxuosas 

 Áreas internas e externas na propriedade onde os hóspedes podem desfrutar de 

bares, restaurantes gourmet, lojas e locais ideais para encontros e socialização 

 Dez opções gastronômicas modernas, incluindo seis restaurantes à la carte (um 

localizado na cobertura), um buffet, dois grills à beira da Pool Energy, e um café 

 Balada e bar de esportes de última geração, bar exclusivo de champanhe, duas 

banheiras de hidromassagem ao ar livre, e uma praça com fogueira para até 35 

pessoas 

 Academia moderna com vista para o mar e para a piscina, personal trainers e uma 

relaxante sala de ioga privativa 

 Spa ultraluxuoso de dois andares projetado com áreas internas e externas, várias 

cabines de tratamento, um circuito de hidroterapia com um bar de sucos, e uma 

cabine privativa exclusiva para grupos pequenos 

 Mais de 800 m² quadrados de espaço dedicado para reuniões e eventos, incluindo 

um salão de baile com um teatro integrado, três salas de descanso e uma sala de 

conferências VIP executiva 

O Breathless Cancun Soul Resort & Spa também contará com os protocolos 

CleanComplete Verification™ na propriedade. O programa de 360° de qualidade, 

segurança e higiene leva em consideração todos os aspectos da experiência do hóspede 

na propriedade, apoiado pela certificação de terceiros de mais alto nível. Para obter mais 

informações sobre os protocolos em vigor, visite o site CleanComplete Verification™. 

Sobre a AMRESORTS 

A AMResorts é uma administradora de resorts de luxo, pertencente ao grupo Apple Leisure. Cada 
empreendimento apresenta uma personalidade única e para tipos de públicos e categorias diferentes. 
São quase 60 propriedades que oferecem aos hóspedes acomodações sofisticadas, localizações 
paradisíacas e experiências extraordinárias. Com sede na cidade da Filadélfia (Estado da Pensilvânia), o 
grupo norte-americano leva o conceito all-inclusive para um novo patamar com muito luxo, sofisticação e 
exclusividade. Os resorts apresentam as assinaturas: Endless Privileges®, Unlimited-Luxury® 
e Unlimited-Fun®. Localizados em Costa Rica, Curaçao, Jamaica (Montego Bay), México (Acapulco, 
Akumal, Cancun, Cozumel, Huatulco, Isla Mujeres, Ixtapa, Los Cabos, Nuevo Vallarta, Playa del Carmen, 
Puerto Aventuras, Puerto Vallarta, Riviera Cancun, Riviera Maya, Tulum), Panamá e República 
Dominicana (Cap Cana, La Romana, Puerto Plata e Punta Cana) e St.Martin. A administradora possui 
sete marcas: Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, no estilo boutique; Secrets® Resorts & Spas e 
Breathless® Resorts & Spas, resorts exclusivos para adultos. Já o Dreams®, Reflect®, Now® Resorts & 

https://info.amresorts.com/cleancomplete


Spas, ideal para casais, famílias e grupos de amigos; e Sunscape® Resorts & Spas, empreendimentos 
desenhados para a diversão ilimitada. www.amresorts.com 

Contato para imprensa: 

Larissa Alvarez 

larissaalvarez@imaginadora.com.br 
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