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AMRESORTS ATERRIZA EM NOVO DESTINO NO MÉXICO 

  
O grupo AMResorts tem o prazer de anunciar que agora sua marca também está presente 

em um novo destino mexicano com dois hotéis em Punta de Mita 

 

A propriedade que reúne dois resorts, o Secrets Secrets® Bahia Mita Surf & Spa Resort e 

o Dreams® Bahia Mita Surf & Spa Resort, está localizada na área exclusiva de Nayarit, perto 

de Punta de Mita, situada nas praias de areia dourada da Baía de Banderas. Com abertura 

prevista para 1° de junho, esses hotéis apoiam o compromisso da AMResorts em participar 

de projetos que beneficiem as comunidades vizinhas. 

O Secrets® Bahia Mita Surf & Spa Resort contará com 278 suítes espaçosas com vistas 

deslumbrantes do oceano, decoração moderna, piso de mármore e jardins exuberantes. O 

resort só para adultos também oferece o conceito Unlimited-Luxury®, incluindo: 

 Duas piscinas extensas com borda infinita, duas piscinas adicionais e uma banheira 

de hidromassagem ao ar livre 

 Deck com espreguiçadeiras e redes privativas, 

 Três restaurantes à la carte, um buffet internacional e uma churrascaria 

 Sete bares e salões com as melhores bebidas destiladas 

 Preferred Club com jacuzzi na cobertura 

 Spa com hidroterapia e tratamentos relaxantes 

 Locais para casamento com vistas para a praia e um gazebo à beira-mar 

 Centro de convenções com capacidade para até 1.000 pessoas 



Já o Dreams® Bahia Mita Surf & Spa Resort contará com 263 suítes luxuosas com 
varandas e terraços que oferecem vistas espetaculares para a Baía de Banderas ou para a 
Cordilheira Sierra Madre. O resort também oferecerá o conceito Unlimited-Luxury®, 
incluindo: 

 Serviço na piscina e na praia 
 Serviço de quarto 24 horas e frigobar reabastecido diariamente 
 Cinco restaurantes à la carte, um buffet internacional, um café e uma churrascaria 
 Sete bares e salões que oferecem as melhores bebidas destiladas 
 Quatro piscinas, uma banheira de hidromassagem e uma piscina infantil com navio 

pirata 
 Explorer's club com atividades para crianças de 3 a 13 anos 
 Core Zone Teen's Club com entretenimento para adolescentes de 13 a 17 anos 

Além disso, os dois resorts são os únicos no México a apresentar isoladores sísmicos, um 
dos meios mais populares de proteção estrutural contra terremotos. 

 

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