
Escolha sEu 
próprio paraíso

AcApulco
cAncun 
cozumel
HuAtulco
IxtApA
mAzAtlán
puerto VAllArtA





Aqui lhe ajudamos a construir tudo aquilo 
você sempre sonhou, como imaginou e da 
maneira mais simples. Tudo para que esta 
data fique gravada para sempre em sua me-

mória.

Conte-nos os seus planos:

Jantar romântico
Aniversário de casamento

Renovação de votos matrimoniais
Casamento

Noivado
Despedidas de solteira

Qualquer momento romântico 
planejado para seu companheiro(a)

O único que você tem que fazer é decidir a data 
e o lugar, o demais nós nos encarregamos.

Aqui realizamos seus desejos.



Tel. 52 (998) 848 7800 ext. 7811
 bodascc@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Jardim

Piscina premier
Piscina central
Salões Laguna
Apartamentos

Coquetel
Banquete
Gazebo

Pista de dança
Flores e serviços

Maquiagem e penteado

Casamento 
simbólico

Maya
Legal

Nossos pacotes

coNtato

Festa de casamento de 2 a 350 pessoas

Grand Park royal

Cancun Caribe



Tel. 52 (987) 872 0700 ext. 3573
 gruposczm@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

coNtato

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Jardim

Salão Chichen-Itzá
Apartamentos

Coquetel
Banquete
Gazebo

Pista de dança
Flores e serviços

Maquiagem e penteado

Casamento 
simbólico

Maya
Legal

coNtato

Nossos pacotes

Festa de casamento de 2 a 200 pessoas

Grand Park royal

Cozumel



Tel. 52 (998) 885 1333 ext. 2723
sleon@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

Nossos pacotes

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Piscina La Duna
Terraço Mirador
Apartamentos

Coquetel
Banquete
Gazebo

Pista de dança
Flores e serviços

Maquiagem e penteado

Casamento 
simbólico

Maya
Legal

coNtato

Festa de casamento de 2 a 60 pessoas

Park royal

Cancun



Tel. 52 (744) 440 6565 ext. 2604
banquetesaca@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

coNtato

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Restaurante
El Pescador

Salão Neptuno
Apartamentos

Coquetel
Banquete
Gazebo

Pista de dança
Flores e serviços

Maquiagem e penteado

Casamento 
simbólico

Legal

coNtato

Nossos pacotes

Festa de casamento de 2 a 300 pessoas

Park royal

Acapulco



Tel. 52 (755) 555 0550 ext. 3133
banquetesixt@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

Nossos pacotes

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Terraço El Pescador

Salão Ixtapa
Apartamentos

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y Serviços

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Legal

coNtato

Festa de casamento de 2 a 200 pessoas

Park royal

Ixtapa



Tel. 52 (322) 228 0191 ext. 2015 / 01 800 326 0000
bodasprv@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

coNtato

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Terraço com piscina

Apartamentos

Coquetel
Banquete
Gazebo

Pista de dança
Flores e serviços

Maquiagem e penteado

Casamento 
simbólico

Legal
Casamentos 
Religiosos

(com validade oficial)

coNtato

Nossos pacotes

Festa de casamento de 2 a 120 pessoas

Park royal

Puerto
Vallarta



Tel. 52 (958) 581 0044 ext. 3508
ventashua@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

Nossos pacotes

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Terraço no 7°andar 

Grande Salão
Salão El Patio
Apartamentos

Coquetel
Banquete
Gazebo

Pista de dança
Flores e serviços

Maquiagem e penteado

Casamento 
simbólico

Legal

coNtato

Festa de casamento de 2 a 100 pessoas

Park royal

Huatulco



Tel. 52 (669) 988 0324 ext. 5118
banquetesmaz@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÂMBAR 

coNtato

Cenários serviços Cerimônias

Praia
Jardim

Salão Marlín
Apartamentos

Coquetel
Banquete
Gazebo

Pista de dança
Flores e serviços

Maquiagem e penteado

Casamento
simbólico

Legal

coNtato

Nossos pacotes

Festa de casamento de 2 a 200 pessoas

Park royal

Mazatlán



pacote  Ivory
Pacotes de Casamentos de 25 pessoas

• Cerimônia de casamento simbólico
• Gazebo básico com cadeiras e mesas     
  decoradas
• Brinde ao terminar a cerimônia
• Bouquet e flor de lapela com flores  
  naturais
• Sistema de áudio durante a cerimônia
• Ascensão de categoria no   
  apartamento para os noivos
• Amenidade para os recém-casados no  
  apartamento no dia do casamento
• Serviço personalizado de coordenação  
  de casamentos
• Fotografia emoldurada de presente

• Cerimônia de casamento simbólico 
• Gazebo de luxo com cadeiras e mesas  
  decoradas
• Brinde ao terminar a cerimônia
• Jantar de 3 pratos com bar aberto  
  com bebidas nacionais por 4 horas
• Bolo de casamento Park Royal com  
  decoração básica
• Bouquet e flor de lapela com flores  
  naturais
• Sistema de áudio durante a cerimônia
• Ascensão de categoria no      
  apartamento para os noivos
• Amenidade para recém-casados no  
  apartamento no dia do casamento
• Serviço personalizado de coordenação  
  de casamentos
• Fotografia emoldurada de presente

PaCote 

ivory

PaCote 

Perla



PaCote 

ÂmBar 

• Cerimônia de casamento simbólico
• Gazebo Royal com cadeiras, mesas e  
  arranjo de mesa floral
• Brinde ao terminar a cerimônia,        
  uma hora de bar aberto com bebidas  
  nacionais e seleção de salgadinhos
• Bouquet e flor de lapela com flores  
  naturais
• Sistema de áudio durante a cerimônia
• Ascensão de categoria no apartamento  
  para os noivos
• Amenidade de luxo para recém-casados
• Jantar de 3 pratos com bar aberto com  
  bebidas nacionais por 5 horas
• Bolo de casamento Park Royal
• Penteado e maquiagem para a noiva no  
  dia do casamento
• Serviço personalizado de coordenação  
  de casamentos
• Fotografia emoldurada de presente



Pacotes Especiais

   

• Reservando um mínimo de 10   
  apartamentos, ou mais
• Estadia mínima de 3 diárias ou mais
• Serviço personalizado de coordenação  
  de casamentos 
• Gazebo básico, com cadeiras e mesas  
  decoradas 
• Bouquet e flor de lapela para os noivos 
• Fotografia emoldurada de presente 
• Depois da cerimônia, um brinde com  
  crudités 
• Ascensão de categoria de apartamento  
  para os noivos (sujeito à disponibilidade)
• Garrafa de vinho para os noivos no  
   apartamento na noite de sua chegada 
• Morangos cobertos com chocolate e  
  faixa de recém-casados na porta de seu  
  apartamento 

*As tarifas de apartamentos dependem 
do tipo de hotel e do pacote selecionado. 
Para consultar nossas tarifas e promoções 
consulte www.parkroyal.mx

o seu Casamento 
Grátis



• Garrafa de vinho espumante na chegada
• Amenidade no dia da chegada          
  (morangos cobertos com chocolate)
• Decoração especial no apartamento
• Faixa “Recém-casados” na porta do  
  apartamento
• Designação de cama king size 

• 1 jantar romântico na praia, para 2  
  pessoas
• 1 massagem sueca, para 2 pessoas
  (30 min)
• Garrafa de vinho espumante na chegada
• Amenidades no apartamento
  (morangos cobertos com chocolate)
• Decoração com pétalas de rosa no  
  apartamento
• Faixa “Recém-casados” na porta do  
  apartamento
• 1 reserva preferencial em restaurante de  
  especialidades, para 2 pessoas
• Designação de cama king size

Contate-nos para fazer sua reserva e saber 
como obter o pacote grátis. *Aplica-se com 
certas tarifas de apartamentos e estadia 
mínima.

PaCote lua de 
mel

PaCote 
momentos 

inesqueCíveis



Deixe tudo em nossas 
mãos, somente 

encarregue-se de 
desfrutar com seus 

seres queridos.

parkroyal.mx


