Luxo descalço no verdadeiro sentido da palavra. Uma fusão perfeita de
energia e relaxamento, de indulgência e bem-estar, luxo discreto e serviço
personalizado.

QUARTOS

AMENIDADES DO HOTEL

· 8 Suítes Júnior à beira-mar Cama king-size, área de estar
interna, piscina externa privativa (aquecida no inverno e
refrescante no verão) de frente para o mar com um sofá queen
size, duas espreguiçadeiras, uma rede, uma grande cama de
praia na parte de trás, de frente para a piscina do hotel.

· 6 Quartos Deluxe à beira-mar Piscina externa privativa
(aquecida no inverno e refrescante no verão) de frente para o
mar, pátio com sofá, mesa e cadeiras e rede. Acesso direto à
praia, cama queen-size privativa na praia.

· 14 Quartos Rooftop terraço ao ar livre com banheira
de
hidromassagem,
sofá
queen
size,
duas
espreguiçadeiras, mesa e cadeiras e rede.

SPA NAJ NAAY
Todas as terapias inclui um circuito de 60 minutos de
sauna, banho turco, piscina de água fria, piscina
quente e ducha escocesa.

Coquetel de boas-vindas
2 piscinas
2 restaurantes
Bar
Spa Naj Na’ay
Área de hidroterapia
Mesa de bilhar
Ginásio
Praia privada
Cama da praia privada
Limpeza e cobertura diária
Jardim com banheira de hidromassagem
Uso de bicicletas gratuitas
Café da manhã à la carte gratuito
Aula de ioga diária gratuita
Wi-Fi gratuito
Estacionamento privado
Eventos culinários
Casamentos
Retiros de ioga

AMENIDADES DO QUARTO
Cama king
Ar-condicionado 24/7
Cofre no quarto
Produtos para a higiêne pessoal
Roupão e chinelos
Frigobar abastecido de cortesia
Sandálias para ele e ela
Bolsa y toalhas para praia
Cafeteira
Secadoa de cabelos
Água potável fresca
Ventilador no tetto
Tapete de ioga

RESTAURANTES
ZIGGY’s
Cozinha Mexicana
07:00 - 23:00
Música ao vivo:
Terça a Domingo 19:30-21:30

O horário de check-in é às 15h00 e o check-out é às 12h00. Se você chegar
antes desse horário e o quarto estiver pronto, faremos o check-in. Caso
contrário, podemos guardar sua bagagem enquanto você aproveita a praia
ou a piscina.
Endereço
Carretera Tulum-Boca Paila km7
Zona Hotelera, Mexico, Tulum 77780

Reservas
Telefone: +52 984 871 1130
Número verde: +1 855 2465575
Móvel: +52 1 984 1579645
Email: info@thebeach-tulum.com

Café da manhã: 07:00 – 11:00
Comida: 11:00 – 18:00
Jantar: 18:00 – 22:30

BAR CARACOL
Lobby Bar
07:00 - 23:00
Serviço de quarto
Serviço de praia

FRESCO’S
Comida Saudável
07:00 - 22:30
Café da manhã: 07:00 – 11:00
Brunch: 11:00 – 15:00
Comida/Jantar: 12:00 – 22:30

