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AMR COLLECTION CELEBRA INAUGURAÇÃO DE DOIS NOVOS 

RESORTS 

Em dezembro, Breathless Cancun Soul e Zoëtry Casa del Mar se juntaram 

ao portfólio AMR Collection 

 

 

No mês de dezembro, a AMR Collection inaugurou resorts em Cancún, no Caribe mexicano, 

e em Los Cabos, na costa pacífica do país. 



O Breathless Cancun Soul Resort & Spa foi inaugurado em 7 de dezembro e fica situado 

entre o Mar do Caribe e a Lagoa Nichupte, no coração de Cancún. O resort somente para 

adultos conta com 429 suítes, categorizadas entre xhale club e o conceito Unlimited-

Luxury®. O empreendimento oferece uma variedade de amenidades e serviços luxuosos 

à beira-mar, incluindo: 

• Três piscinas deslumbrantes, sendo uma delas a a piscina Energy, perfeita para 

um equilíbrio entre relaxamento e diversão, além de duas piscinas na cobertura 

com vistas maravilhosas para o oceano e do pôr do sol 

• Edifício composto por por duas torres, cada um com uma características única e 

áreas exclusivas na cobertura 

• Dez opções de restaurantes gourmet, incluindo seis restaurantes à la carte (um 

localizado na cobertura), um buffet, dois grills e uma cafeteria 

• Onze bares e lounges refinados, incluindo o After Dark Nightclub & Sports Bar e o 

exclusivo bar de champanhe 

• Atmosfera vibrante e social com banheiras de hidromassagem ao ar livre, uma 

praça com fogueira e um parquinho para animais de estimação 

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

uma relaxante sala de ioga privada 

• Spa ultra luxuoso de dois andares projetado com áreas internas e externas, várias 

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

privativa exclusiva para grupos pequenos 

• Espaço dedicado às reuniões e eventos, incluindo um salão de festas que pode 

ser dividido em quatro seções com um teatro integrado, três salas de descanso e 

uma sala de conferência VIP executiva 

Ainda, a categoria superior xhale club oferece: 

• Suites com vista frontal para o mar e banheiras de hidromassagem nas varandas 

• Acesso a um lounge exclusivo 

• Área dedicada na cobertura com piscina de borda infinita e bar 

• Amenidades ainda mais luxuosas 

 

Já o Zoëtry Casa del Mar Los Cabos foi inaugurado em 15 de dezembro e fica perfeitamente 

localizado no coração do Corredor Turístico de Los Cabos. O resort recém-renovado 

retorna ao portfólio da AMR™ Collection depois de operar como um resort independente 

desde 2015. Apresentando arquitetura em estilo de fazenda mexicana, jardins 



exuberantes, arcos e terraços românticos, pátios tranquilos e fontes relaxantes, o local 

oferece amenidades de luxo, incluindo: 

• 57 acomodações luxuosas com vistas deslumbrantes do Mar de Cortez e terraços 

ou varandas mobiliadas privativas 

• Beach Club privativo, com cabanas de praia, espreguiçadeiras, bar e serviço de 

garçom 

• Dois restaurantes e dois bares 

• Quatro piscinas 

• Zoëtry Spa que oferece aos hóspedes tratamentos exclusivos de relaxamento 

• Tarifas exclusivas nos campos de golfe de Cabo Real, Club Campestre e Puerto Los 

Cabos próximos ao resort 

As reformas concluídas no espaço antes da inauguração incluem: 

• Apartamentos 

• Área do lobby 

• Academia 

• Restaurante El Arroyo com uma adega surpreendente e experiência Chef's Table 

• Um novo restaurante à beira-mar, Saltwater, com vista para o Mar de Cortez 

• Um novo spa que oferece aos hóspedes uma variedade de tratamentos exclusivos 

com produtos Natura Bissé® 

Os dois novos resorts também contarão com todos os protocolos CleanComplete 

Verification™ nas propriedades. O sistema de qualidade, segurança e higiene 360° leva em 

consideração todos os aspectos das operações do resort, com o respaldo da certificação 

de terceiros de mais alto nível. Para obter mais informações sobre os protocolos em vigor, 

visite o site. 

 

Para baixar imagens em alta resolução, acesse: 

https://spaces.hightail.com/receive/jzlHSyKhC7 

 

 

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 

https://www.amrcollection.com/en/about-us/clean-complete-verification/
https://spaces.hightail.com/receive/jzlHSyKhC7


de “all-inclusive” a um novo nível de sofisticação com seus programas exclusivos Endless 

Privileges®, Unlimited-Luxury® e UnlimitedFun®. 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 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 
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