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AMR Collection terá resort da marca Dreams em 

Cozumel 

 

A AMR Collection acaba de anunciar um novo resort dedicado às famílias na ilha de 

Cozumel, no México. O Dreams Cozumel Cape Resort & Spa oferecerá um cenário 

encantador, praias de areia branca, recifes de coral e águas calmas - um verdadeiro 

paraíso para a prática de mergulho e snorkel. Dessa forma, o resort será o local ideal para 

celebrar férias em família, lua de mel e viagens românticas. 

  

Com o charme de um refúgio costeiro, entre muitos diferenciais, o Dreams Cozumel Cape 

Resort & Spa contará com um spa renomado e um centro de mergulho da Associação 

Profissional de Instrutores de Mergulho (PADI). 

  

Com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2022, a propriedade oferecerá um 

design arquitetônico contemporâneo, além de apresentar todas as suítes na categoria 

  



Preferred Club. O conceito exclusivo Unlimited-Luxury® poderá ser aproveitado por todos 

os hóspedes, e inclui: 

• 154 suítes Preferred Club, completamente equipadas e decoradas com um toque 

moderno e luxuoso.  

• Acomodações com conceito de suítes para famílias, que podem acomodar até seis 

pessoas em quartos conjugados 

• Quatro restaurantes gourmet à la carte 

• Quatro bares e lounges, incluindo um lounge Preferred Club 

• Atividades e entretenimento diários para todas as idades, bem como eventos 

noturnos 

• Explorer’s Club para crianças de 3 a 12 anos e Core Zone Teens Club para 

adolescentes de 13 a 17 anos 

• Maior spa da Ilha de Cozumel (Spa by Pevonia®), com circuito de hidroterapia, sala 

de pilates e ioga 

Além disso, os hóspedes de todas as idades terão acesso ao vizinho Sunscape® Sabor 

Cozumel, que conta com cinco restaurantes. Já os hóspedes com idade acima dos 18 anos 

terão acesso também ao Secrets® Aura Cozumel, que fica nas proximidades e apresenta 

oito restaurantes. 

  

O Dreams Cozumel Cape Resort & Spa também contará com todos os protocolos 

CleanComplete Verification™ na propriedade. O sistema de qualidade, segurança e 

higiene de 360 graus 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 CleanComplete Verification™. 

  

Para baixar imagem em alta resolução, 

acesse: https://spaces.hightail.com/receive/k4TEJpDfHh 

  

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://www.cleancompleteverification.com/
https://spaces.hightail.com/receive/k4TEJpDfHh


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://en.aluahotels.com/
https://www.sunscaperesorts.com/
http://www.amresorts.com/mediasite/media
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