
AMR COLLECTION LEVA GINASTAS OLÍMPICAS A TULUM

Nesta semana, Rebeca Andrade, Lorrane de Oliveira e Flávia Saraiva estão
hospedadas no Dreams Tulum e Secrets Akumal

Com o objetivo de demonstrar seu apoio ao esporte brasileiro, a rede de resorts de luxo
AMR Collection convidou a medalhista olímpica Rebeca Andrade e suas amigas e também
ginastas Lorrane de Oliveira e Flávia Saraiva para aproveitarem suas férias no México, após
meses intensos de treinos e competições.

O destino escolhido pelas ginastas para o momento de descanso foi Tulum. Elas estão
hospedadas no Dreams Tulum Resort & Spa, conhecido por sua arquitetura inspirada em
uma fazenda mexicana, e posteriormente, irão para o Secrets Akumal Resort & Spa,
próximo à região. Os resorts contam com o conceito Unlimited-Luxury que inclui diversão,
refeições gourmet e bebidas premium ilimitadas, e a categoria Preferred Club, na qual as
atletas foram acomodadas, oferece uma experiência ainda mais luxuosa.

Além da hospedagem, a AMR Collection aproveitará a oportunidade para apresentar às
convidadas as experiências complementares à estadia, incluindo momentos relaxantes no
spa e refeições exclusivas. A AT TRAVEL será a responsável por mostrar às atletas as
belezas da região, como os passeios às ruínas da civilização maia e aos incríveis cenotes.

Para baixar imagens em alta resolução, acesse:
https://spaces.hightail.com/receive/vMwUUbgVCH



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 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


