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☀️ Sejur Now Jade Riviera
Cancun 5* - 2021
Cancun, Quintana Roo

Descriere ☀️ Sejur Now Jade Riviera Cancun 5* - 2021 5*, Cancun, Quintana Roo
Localizare: Situat pe o plajă privată din Puerto Morelos, acest complex all inclusive, de lux oferă 3 piscine în aer liber,
8 restaurante și centru spa cu hidroterapie. Suitele au terasă cu vedere la mare sau junglă.
Now Jade Riviera pune la dispoziție școală de tenis. Oaspeții beneficiază de taxa la terenul de golf din partea casei la
un teren local de golf. Facilitățile de sporturi acvatice includ caiace, snorkelling și centrul de scufundări PADI.
Toate suitele spațioase au decor în culori luminoase, zonă de relaxare, iPod docking station și TV prin cablu.
Minibarurile sunt completate zilnic cu băuturi răcoritoare și bere. Băile oferă cadă spa și halate de baie.
Proprietatea pune la dispoziție o gamă de restaurante, unde puteți să savurați mese tip bufet sau mâncăruri gourmet à
la carte. Oaspeții beneficiază de baruri la piscină și serviciul de ospătar pe plajă. Programul de divertisment include
petreceri cu cocktail-uri, muzică live și spectacole.
Există cluburi pentru copii și adolescenți, cu tematică despre explorare și natură. Activitățile oferite includ arte și
meserii, campare și vizionare de filme pe plajă.
Acest hotel este potrivit pentru familii. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să citiți textul în format mic.
Trei piscine încălzite:
- piscină principală
- piscină pentru copii
- piscină numai pentru adulți, pentru oaspeții de la Preferred Club
Now Jade Riviera Cancun are club pentru adolescenți. Core Zone Teen's Club le oferă adolescenților cu vârsta între 13
și 17 ani posibilitatea de a se împrieteni, a se juca și a participa la alte activități distractive.
Detalii camere:
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Aparatul de aer condiționat și ventilatorul creează o atmosferă plăcută în camere. De la balconul sau de pe terasa care
se găsesc în majoritatea camerelor, clienții au vedere spre mare. Camerele au un pat dublu sau un pat „King size”.
Sunt disponibile dormitoare separate. De asemenea, sunt disponibile un seif și un minibar. Mai sunt disponibile și un
minifrigider și un aparat pentru cafea/ceai. Clienții se bucură de mai mult confort și datorită setului de călcat. În plus,
există acces la internet, un telefon cu apelare directă, un televizor cu canale prin satelit/cablu TV, un radio, o combină
muzicală, un CD player și WiFi. Camerele oferă și papuci de casă și ziarul cotidian. Băile sunt dotate cu un duș, o cadă
și o cadă cu hidromasaj. Un uscător de păr și halate de baie stau la dispoziție pentru uzul zilnic. De asemenea, stau la
dispoziție camere adaptate pentru scaun cu rotile cu baie fără bariere. Pentru familiile cu copii stau la dispoziție
camere de familie.
Clienții au la dispoziție 394 de Suite Junior și 156 de suite într-o clădire principală cu 4 etaje și o clădire auxiliară.
Recepția din zona de primire este deschisă la orice oră, în așa fel încât turiștii pot apela în mod flexibil la serviciile de
check-in/check-out. Facilitățile cuprind următoarele servicii: o garderobă, un seif, un schimb valutar și un bancomat. În
spațiile comune, conexiunea Wi-Fi le oferă clienților acces la internet. Există facilități pentru persoanele în scaun cu
rotile. Un supermarket și câteva alte magazine oferă posibilitatea de a hoinări relaxat. Hotelul are o grădină frumoasă
și un loc de joacă. Printre celelalte facilități ale unității de cazare se numără o sală de jocuri. În cazul în care călătoresc
cu mașina, clienții pot să parcheze într-un garaj sau în parcare. Printre alte servicii se găsesc un serviciu de îngrijire a
bebelușilor contra cost, servicii de bonă, un serviciu de închiriat mașini, asistență medicală, room-service, un serviciu
de spălătorie, un coafor și un medic de la hotel. Călătorii activi care ar dori să descopere zona pe bicicletă vor aprecia
serviciul de închiriere de biciclete, de asemenea, sunt disponibile și locuri de parcare pentru biciclete.

Servicii incluse
Bilet avion Charter Madrid – Cancun si retur (zbor direct)
Taxe de aeroport
Transfer aeroport – hotel – aeroport
7 nopti cazare regim de masa conform hotelului
Asistenta in limba engleza la destinatie
Asigurare medicala pe teritoriul Mexic
Bagaj de cala 23kg/pers
Bagaj de mana 8kg/pers
Catering pe durata zborului

Servicii neincluse
Bilet de avion Romania – Madrid si retur
Taxe guvernamentale se achita pe aeroport in Mexic (70 euro/ pers la iesirea din tara)
Taxa hoteliera 2 euro/pers/zi, recomandat 1 noapte de cazare la dus
Alte servicii decat cele specificate;
Tarife Extra pentru copii:
- 1copil (2-6,99ani) = +250euro
- 1copil (7-11,99ani) = +1050euro
- 1copil (12-18ani) = +1250euro
- al 3-lea adult = +1250euro
(aceste diferente se achita pe langa pachetul de 2adulti)

Informatii utile
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Ce cuprinde All Inclusive: pachetul All Inclusive include mic dejun, pranz si cina tip bufet, bauturi mexicane cu si
fara alcool, cocteiluri, sucuri naturale, sezlonguri la piscina.
Cupluri in luna de miere: tinerii casatoriti vor primi o camera decorata special si o sticla de vin spumant din partea
hotelului.
Note:
Oferta este valabila in limita locurilor disponibile din momentul rezervarii ferme.
Fotografiile din cadrul ofertei au character informativ.
*Tarifele pot suferi modificari, in functie de disponibilitati.

Condiţii de intrare şi regim de şedere
Cetăţenii români, deţinători de paşapoarte simple sau simple electronice valabile, pot
călători în Mexic, în scopuri turistice sau de afaceri, pentru o perioadă de maxim 180 de
zile într-un interval de 1 an, fără obligativitatea obținerii în prealabil a unei vize pentru
intrarea în această țară. Depășirea perioadei de 180 de zile poate duce la aplicarea unei
amenzi, reținerea și expulzarea de pe teritoriul național.

Documente necesare pentru intrarea în Mexic: la sosirea la punctul de trecere
a frontierei este necesară prezentarea documentelor care demonstrează
scopul vizitei și faptul că dețineți mijloacele financiare necesare întreținerii pe
perioada șederii. Concret, este necesară prezentarea cel puțin a următoarelor
documente:
1. pașaport valabil pentru cel puțin 6 luni de la momentul ieșirii de pe teritoriul mexican;
Important: se recomandă evitarea folosirii pașapoartelor temporare.
2. biletul de avion dus-întors sau itinerariul turului turistic care include vizitarea
Mexicului, dovada rezervărilor de cazare și a celorlalte servicii turistice contractate,
invitație legalizată la un notar (dacă mergeți în vizită la o persoană care locuiește în
Mexic), etc.
3. dovada deținerii resurselor financiare suficiente pentru perioada călătoriei (bani în
efectiv, extras de cont bancar, etc.);
4. asigurare de călătorie/sănătate/viață care să aibă acoperire în Mexic;
5. formularul migratoriu mexican denumit „Forma Migratoria Multiple” (companiile
aeriene sunt obligate să vi-l ofere spre completare înainte de aterizarea în Mexic; de
asemenea îl puteți completa on-line la adresa:
https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html, fiind necesară imprimarea
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acestuia); (trebuie pastrat pana la returul in Romania)

Detalii Viza:
Cetăţenii români, deţinători de paşapoarte simple sau simple electronice valabile, pot călători în
Mexic, în scopuri turistice sau de afaceri, pentru o perioadă de maxim 180 de zile într-un interval de 1
an, fără obligativitatea obținerii în prealabil a unei vize pentru intrarea în această țară. Depășirea
respectivei perioade de 180 de zile poate duce la aplicarea unei amenzi, reținerea și expulzarea de pe
teritoriul național.
Dacă voiajul este realizat în alte scopuri (ex.: studii, muncă, ca observatori în domeniul
drepturilor omului, etc.), trebuie să solicitați în prealabil o viză.
Documente necesare pentru intrarea în Mexic: la sosirea la punctul de trecere a frontierei este
necesară prezentarea documentelor care demonstrează scopul vizitei și faptul că dețineți
mijloacele financiare necesare întreținerii pe perioada șederii. Concret, este necesară prezentarea
cel puțin a următoarelor documente:
pașaport valabil pentru cel puțin 6 luni de la momentul ieșirii de pe teritoriul mexican.
Important: se recomandă să se evite folosirea pașapoartelor temporare.
biletul de avion dus-întors sau itinerariul turului turistic care include vizitarea Mexicului, dovada
rezervărilor de cazare și a celorlalte servicii turistice contractate, invitație legalizată la un notar
(dacă megeți în vizită la o persoană care locuiește în Mexic), etc.
demonstrarea deținerii resurselor financiare suficiente pentru perioada vacanței (bani în efectiv,
extras de cont bancar, etc.).
asigurare de voiaj/sănătate/viață care să aibă acoperire în Mexic.
formularul migratoriu mexican denumit „Forma Migratoria Multiple” (companiile aeriene sunt
obligate să vi-l ofere spre completare înainte de aterizarea în Mexic; de asemenea îl puteți
completa on-line la adresa: https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html, fiind necesară
imprimarea acestuia).
viza de lungă ședere sau permisul de muncă, dacă este cazul, depinzând de scopul călătoriei.
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persoanele care dețin dublă cetățenie sunt obligate, conform legislației mexicane în vigoare, să se
identifice atât la intrarea în, cât și la ieșirea din Mexic doar cu pașaportul mexican.
dacă un minor, mexican sau străin, nu este însoțit de către un părinte sau un tutore legal,
persoana care îl însoțește este obligată să prezinte o declarație notarială din partea părinților sau a
reprezentantului legal al minorului, cu traducerea aferentă în limba spaniolă și apostila de la Haga
(dacă este redactată în străinătate), prin care însoțitorul este autorizat să călătorească cu minorul
către Mexic și din această țară către o altă destinație.

Informatii utile:
- nu consumati bauturi neimbuteliate, mai ales din afara hotelului dvs.
- folositi crema de protectie solara (recomandam un factor ridicat de protectie)
- sa aveti o lotiune de tantari
- sa aveti o tinuta decenta (sau smart casual) - obligatorie pentru restaurantele de specialitate ("a la
carte")
- diferenta de fus orar fata de Romania va fi de - 8 ore pe timp de vara si de - 7 ore in orarul de iarna
- tigarile si in general produsele vandute la magazinele din resorturi au preturi mai ridicate decat in
Romania.
- evitaţi pe cât se poate utilizarea bancomatele din zone nesupravegheate. În cazul în care vă vedeți
nevoit să utilizați un bancomat, asigurați-vă ca acesta se află într-un spațiu închis, de preferință întrun centru comercial ;
- schimbaţi banii / valuta la casele de schimb sau la bănci și asigurați-vă înainte că nu vi se va
percepe un comision pentru respectivul schimb valutar ;
- sa nu uitati aparatul foto, camera video etc

Excusii Optionale:

- Teotihuacan Pyramids Early Access and Historical City Sightseeing Tour in 2 Days $64
.00
- Reef and Shipwreck Snorkeling Tour in Cancun $60.00
- All-Inclusive Chichen Itza, Valladolid with Cenote Swim & Mexican Buffet $64.00
- Mr. Sanchos Beach Club All-Inclusive Day Pass $60.00
- Isla Mujeres all inclusive Catamaran Sailing From Cancun $50.00
- Horseback Riding and Cenote Swim from Cancun or Playa del Carmen $89.00
-
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Best ATV Tour, Five Ziplines and Cenote Swim with Lunch and Transport Included $55.00
- Parasailing in Cancun Beachside Including Transport $65.00
- Magical Holbox Tour from Playa del Carmen and Riviera Maya $108.00
- 4-in-1 Cancun Snorkeling Tour: Swim with turtles, reef, statues and shipwreck $60.00
- Coloradas Pink Lagoon Adventure from Playa del Carmen and Riviera Maya $129.00

- Turibus Hop On - Hop Off Mexico City Tour $14.00
- Chapultepec Castle & National Museum of Anthropology $35.00
- Iztaccihuatl Volcano Hiking Tour from Mexico City $56.00
- San Miguel de Allende day trip From Mexico City $79.00
- Hot Air Balloon Flight over Teotihuacan, from Mexico City $130.00
- Full-Day Teotihuacan Hot Air Balloon Tour from Mexico City $228.00
- From Mexico City: Hike at Nevado de Toluca Volcano $99.00
- Incredible Tolantongo Caves from Cdmx $95.00
- Butterfly Monarch Tour from Mexico City $175.00
- Private Tour Puebla and Cholula $307.00
- Explore a sacred volcano with a professional photographer $105.00

- Mexico City Segway Tour: Reforma by Night $98.00
Tip proprietate
Hotel

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii
Charter

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Transfer
Piscina
Piscina exterioara
Piscina interioara
Restaurant
Bar
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Spa
Sala de conferinte
Gym fitness area
Camera de jocuri
Shared lounge tv area
Depozitare bagaje
Cutie de valori

Facilitati camera
Tv
Ac
Baie
Balcon
Cafetiera
Baie privata
Dus
Halat de baie
Prosoape
Uscator de par
Seif
Burete de silicon pentru incaltaminte
Papuci

Tematica
Familie
Plaja
Spa
Exotic
Anul nou
Craciun
Business
Luna de miere
Luxury
Romance
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