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DREAMS ANUNCIA RESORT EM MAZATLÁN, NO MÉXICO 

Empreendimento será o 20º da marca Dreams, administrada pela rede AMResorts 

 

  

A AMResorts anunciou a construção do Dreams Estrella del Mar Mazatlán, um resort 

localizado em Estrella del Mar, um campo de golfe privado com condomínio residencial 

que se estende por 400 hectares, tem quase 9 km de praia isolada e está a 14 km do 

Aeroporto Internacional de Mazatlán. Essa é a primeira propriedade da marca Dreams 

Resorts & Spas no destino conhecido como a “Pérola do Pacífico”. 

Sendo a maior cidade portuária na costa do Pacífico do México, Mazatlán é um destino de 

praia repleto de oportunidades para o turismo. O lançamento do Dreams Estrella del Mar 

Mazatlán terá impacto econômico local e estadual, destacando o destino como ideal para 

futuros investimentos da hotelaria. 

O Dreams Estrella del Mar Mazatlán oferecerá 350 suítes à beira-mar, incluindo 29 suítes 

swim-out com piscinas privativas, e uma ala exclusiva para adultos, bem como diversas 

comodidades, incluindo: 



 Design elegante com materiais de origem local, priorizando a beleza natural do 

destino 

 Passarela inspirada no centro histórico de Mazatlán, com diversas comodidades e 

atrações para os hóspedes 

 Cinco restaurantes com gastronomia internacional 

 Diversas piscinas, um parque aquático e um rio de correnteza tranquila, todos com 

vista para o Oceano Pacífico 

 Teatro e centro de convenções para até 700 pessoas com vista para o campo de 

golfe 

 Spa e Centro de Bem-Estar de última geração, com mais de 167 m², incorporando 

elementos aquáticos, luz natural e salas de tratamento com terraços privativos, o 

que inspira uma conexão com a natureza 

 Área de hidroterapia com cascatas, hidromassagens, gêiseres, sauna panorâmica 

e hammam, um tratamento que utiliza o vapor quente para limpeza profunda e 

revigorante da pele 

 Campo de golfe profissional de 18 buracos, projetado por um especialista e 

considerado um dos melhores e mais belos campos do México. Uma escola 

profissional de golfe também localizada no condomínio fechado oferece aulas de 

golfe personalizadas, aluguel de equipamentos, loja, restaurante e bar. 

Quando inaugurado, o Dreams Estrella del Mar Mazatlán será o 20° hotel da marca Dreams 

Resorts & Spa no portfólio da AMResorts. 

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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