
  

 
 

  

AMR™ Collection anuncia Zoëtry® Curaçao Resort & Spa 

  
  

Com novidade, a marca de resorts alcança o número de oito propriedades 

  

 

  

A AMR ™ Collection anuncia o novo Zoëtry® Curaçao Resort & Spa, trazendo o primeiro 

resort da marca Zoëtry Wellness & Spa Resorts para a ilha de Curaçao. A propriedade 

estará localizada no antigo Floris Suite Hotel e a inauguração está prevista para novembro 

de 2021. 

  

Localizado na Baía de Piscadera em Willemstad, o Zoëtry Curaçao Resort & Spa contará 

com a seguinte infraestrutura: 



  

• 72 acomodações totalmente renovadas 

  

• Três restaurantes e um café 

  

• Três bares, incluindo um bar de piscina 

  

• Duas piscinas 

  

• Uma academia, quadra de tênis e um spa luxuoso 

  

• Acesso a uma praia privativa de areia branca 

  

O Zoëtry Curaçao Resort & Spa oferecerá aos hóspedes todos os benefícios da 

experiência Endless Privileges®, que conta com produtos e serviços excepcionais, 

incluindo horários de check-in e check-out personalizados, refeições gourmet, bebidas 

destiladas ilimitadas, serviço de concierge 24 horas, atividades de enriquecimento cultural, 

e muito mais. 

  

O resort, assim como todos os hotéis da rede, contará com o programa CleanComplete 

Verification™, incluindo protocolos de segurança e higiene 360 graus focados na 

tranquilidade dos hóspedes durante suas férias.  

  

Durante este ano, a marca Zoëtry Wellness & Spa Resorts se expandiu para oito 

propriedades. No início deste ano, a marca fez sua estreia na Europa com a inauguração 

do Zoëtry Mallorca Wellness & Spa Resort, na Espanha, e anunciou dois novos resorts em 

St. Lucia, com Zoëtry Marigot Bay St. Lucia, e Los Cabos, com Zoëtry Casa del Mar. 

  

Link para download do logo: https://spaces.hightail.com/receive/pxKfQ6K8R7 

Sobre a AMR™ Collection 

A AMR™ Collection inclui seis marcas distintas de resorts e hotéis projetadas para celebrar cada 

momento para cada estilo e estágio da vida, incluindo Secrets®, Dreams®, Breathless® Resorts 

& Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts e Sunscape® Resorts & Spas. 

A AMR™ Collection está continuamente elevando o conceito de “all-inclusive” a um novo nível 

de sofisticação com seus programas exclusivos Endless Privileges®, Unlimited-

Luxury® e Unlimited-Fun®. Localizadas no México, Jamaica, Curaçao, República Dominicana, 

Costa Rica, Panamá, St. Lucia, St. Martin, Espanha e Grécia, as mais de 100 propriedades 

premiadas da AMR™ Collection oferecem acomodações premium, locais desejáveis e inclusões 

https://spaces.hightail.com/receive/pxKfQ6K8R7


extraordinárias a todos os hóspedes. Visite as marcas AMR™ Collection: Secrets Resorts & 

Spas, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Zoëtry Wellness & Spa 

Resorts, Alua Hotels & Resorts e Sunscape Resorts & Spas. A AMR™ Collection gerenciará o 

Now Emerald Cancun até que a marca faça a transição para a rede Dreams Resorts & 

Spas. Imagens, logotipos e materiais informativos sobre a AMR™ Collection e suas 

propriedades estão disponíveis em amresorts.com/mediasite/media. 

  

Contato para imprensa: 

Larissa Alvarez 

larissaalvarez@imaginadora.com.br 

 

https://www.secretsresorts.com/en_us/home.html
https://www.secretsresorts.com/en_us/home.html
https://www.dreamsresorts.com/en_us/home.html
https://www.breathlessresorts.com/en_us/home.html
https://www.zoetryresorts.com/en_us/home.html
https://www.zoetryresorts.com/en_us/home.html
https://en.aluahotels.com/
https://www.sunscaperesorts.com/
http://www.amresorts.com/mediasite/media

