Grand Bahia Principe

Coba

Riviera Maya - México

Vantagens Family Premium
Alojamento em Family Junior Suite (capacidade até 3 adultos + 1
criança) ou em Family Master Suite (2 quartos comunicantes para
grandes famílias com capacidade até 4 adultos + 3 crianças).
Se escolher alojar-se na Family Junior Suite ou Family Master
Suite, terá todas estas Vantagens Especiais
•

Situadas próximo do Parque Aquático. Miniclub onde lhes oferecemos um presente de boas-vindas. Baby station.
Club de Jóvens. SPA infantil (com custo). Zona no buffet com menus e utensílios especificos. Serviço de babysitter gratuito das 18 às 23 horas (a partir dos 2 anos).

•

Facilidades para maior conforto de pais e filhos.

•

Uso de roupões e chinelos (para toda a familia).

•

Kit infantil com utensílios para o banho.

•

Cesta de boas vindas com guloseimas.

•

Minibar infantil (com sumos, leite e refrescos).

Ainda nas Family Master Suite com 2 quartos totalmente independentes e comunicantes.

Family Premium
•

Check-in privado com o Family Concierge.

•

Voucher de desconto no Spa: 1 massagem infantil de 15 minutos ou 6 tranças (por cada serviço de 50 minutos de 1
adulto. Excluem-se manicure e pedicure).

•

Voucher de desconto em fotografia (no Tropic One Studio): 40 $ de desconto numa sessão fotográfica familiar
(para um consumo mínimo de 150 $).

•

Voucher de 5 $ para gastar em produtos “Bahia Scouts“ no Lobby Shop.

•

Workshops exclusivos de actividades.

•

Crianças com 75% de desconto na excursão “Tartarugas e Cenotes” (máximo 2 crianças por cada 2 adultos.
Reservas através do representante da Soltour).

Válido para reservas de pacotes com um minimo de 7 noites e alojamento em quartos Family Junior Suite ou Family Master Suite, para
estadias de 01 de Maio a 31 de Outubro de 2019. Os descontos e vantagens não podem ser trocados por dinheiro nem acumuláveis com
outras promoções e são intransmissíveis.

