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PRINCIPAIS ATRAÇÕES














Conceito único em Cancun: definido pela sua atmosfera moderna,
divertida e badalada.
Um resort all-inclusive para adultos com mais de 21 anos
Áreas de topless opcional
Instalações e serviços de primeira classe
Decoração única e quartos com o melhor em conforto
Experiências gastronômicas sensacionais
Cozinha internacional que inclui um tentador restaurante afrodisíaco
Entretenimento exclusivo para adultos
Festas Temáticas
O mais recente em performances
DJs e música ao vivo
Exclusivo “Signature Experiences Menu”
Maravilhoso Spa

Texto descritivo: 300 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort
é o lugar ideal. Cerque-se de um ambiente divertido e descontraído, permitindo
você se sentir sexy, livre e desinibido.
Temptation Cancun Resort é o lugar perfeito para se divertir sob o sol e viver
uma experiência noturna sem igual. Graças à nossa equipe formidável,
dedicada a superar suas expectativas, você viverá uma experiência realmente
única, diferente de qualquer uma vivida em resorts ao redor do mundo.
Aproveite o sol, a areia e a vista espetacular do Caribe que nosso extraordinário
destino oferece.
Temptation Cancun Resort redefiniu o horizonte de Cancun com uma
impressionante superestrutura de sete andares. Com uma atmosfera sexy em
toda a propriedade, oferecemos 428 modernos quartos e suítes, cada um com
uma sacada ou varanda, oferecendo vistas dos nossos belos jardins ou do
deslumbrante Mar do Caribe.
Descubra as áreas exclusivas de Temptation, como a eletrizante Sexy Pool,
para os amantes de festa e diversão, a nossa Quiet Pool, para lhe dar um
merecido descanso ou aproveite nossas áreas de topless opcional, cada um

desses espaços vai levar as suas férias para um nível totalmente novo.
Com sete restaurantes, um snack-bar para tarde a noite e um café gourmet /
delicatessen, representando mais de 15 cozinhas de todo o mundo;
proporcionamos uma experiência culinária sempre indulgente. Além disso,
aproveite o serviço de bebidas alcoólicas e não alcoólicas de marcas nacionais
e internacionais, 24 horas por dia, em seis bares.
Nosso resort também tem um Spa espetacular com uma ampla variedade de
tratamentos para encantar seus sentidos, onde também pode se relaxar depois
de se exercitar em nosso moderno centro de fitness.
No Temptation Cancun Resort, aperfeiçoamos nosso conceito aprimorando
nossos serviços e garantindo os mais altos padrões internacionais de
acomodação, com um design inovador, complementado por entretenimento
fascinante, o melhor em culinária global e quartos modernos.

Texto descritivo: 250 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort,
o Playground for Grown-Ups original, é o lugar ideal. Cerque-se de um
ambiente divertido e descontraído, permitindo você se sentir sexy, livre e
desinibido. Temptation Cancun Resort é o lugar perfeito para se divertir sob o
sol e viver uma experiência noturna sem igual.
Graças à nossa equipe formidável, dedicada a superar suas expectativas, você
viverá uma experiência realmente única, diferente de qualquer uma vivida em
resorts ao redor do mundo. Aproveite o sol, a areia e a vista espetacular do
Caribe que nosso extraordinário destino oferece.
Com uma atmosfera sexy em toda a propriedade, oferecemos 428 modernos
quartos e suítes, cada um com uma sacada ou varanda.
Descubra as áreas exclusivas de Temptation, como a eletrizante Sexy Pool,
para os amantes de festa e diversão, a nossa Quiet Pool, para lhe dar um
merecido descanso ou aproveite nossas áreas de topless opcional.
Oferecemos sete restaurantes, um snack-bar para tarde a noite e um café

gourmet / delicatessen, que representam mais de 15 cozinhas de todo o mundo.
Além disso, aproveite o serviço de bebidas alcoólicas e não alcoólicas de
marcas nacionais e internacionais, 24 horas por dia, em seis bares.
Nosso resort também tem um Spa espetacular e um moderno centro de fitness.
No Temptation Cancun Resort, aperfeiçoamos nosso conceito aprimorando
nossos serviços e garantindo os mais altos padrões internacionais de
acomodação, com um design inovador, complementado por entretenimento
fascinante, o melhor em culinária global e quartos modernos.

Texto descritivo: 200 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort,
o Playground for Grown-Ups original, é o lugar ideal. Cerque-se de um
ambiente divertido e descontraído, permitindo você se sentir sexy, livre e
desinibido.
Temptation Cancun Resort é o lugar perfeito para se divertir sob o sol e viver
uma experiência noturna sem igual. Graças à nossa equipe formidável,
dedicada a superar suas expectativas, você viverá uma experiência realmente
única, diferente de qualquer uma vivida em resorts ao redor do mundo.
Aproveite o sol, a areia e a vista espetacular do Caribe que nosso extraordinário
destino oferece.
Com uma atmosfera sexy em toda a propriedade, oferecemos 428 modernos
quartos e suítes.
Descubra as áreas exclusivas de Temptation, como a eletrizante Sexy Pool, a
nossa Quiet Pool ou aproveite nossas áreas de topless opcional.
Oferecemos sete restaurantes, um snack-bar para tarde a noite e um café
gourmet / delicatessen, que representam mais de 15 cozinhas de todo o mundo.
Além disso, aproveite o serviço de bebidas alcoólicas e não alcoólicas de
marcas nacionais e internacionais, 24 horas por dia, em seis bares.
Nosso resort também tem um Spa espetacular e um moderno centro de fitness.

Temptation Cancun Resort, The Playground for Grown-Ups…

Texto descritivo: 150 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort,
o Playground for Grown-Ups original, é o lugar ideal. Cerque-se de um
ambiente divertido e descontraído, permitindo você se sentir sexy, livre e
desinibido.
Temptation Cancun Resort é o lugar perfeito para se divertir sob o sol e viver
uma experiência noturna sem igual. Graças à nossa equipe formidável, você
viverá uma experiência realmente sem igual.
Com uma atmosfera sexy em toda a propriedade, oferecemos 428 modernos
quartos e suítes.
Descubra as áreas exclusivas de Temptation, como a eletrizante Sexy Pool, a
nossa Quiet Pool ou aproveite nossas áreas de topless opcional.
Oferecemos sete restaurantes, um snack-bar para tarde a noite e um café
gourmet / delicatessen, que representam mais de 15 cozinhas de todo o mundo,
seis bares, Spa e um centro de fitness.
Temptation Cancun Resort, The Playground for Grown-Ups…

Texto descritivo: 100 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort,
o Playground for Grown-Ups original, é o lugar ideal. Cerque-se de um
ambiente divertido e descontraído, permitindo você se sentir sexy, livre e
desinibido.
Temptation Cancun Resort é o lugar perfeito para se divertir sob o sol e viver
uma experiência noturna sem igual. Graças à nossa equipe formidável,
dedicada a superar suas expectativas, você viverá uma experiência realmente
única, diferente de qualquer uma vivida em resorts ao redor do mundo.

Aproveite o sol, a areia e a vista espetacular do Caribe que nosso extraordinário
destino oferece.

Texto descritivo: 75 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort,
o Playground for Grown-Ups original, é o lugar ideal. Cerque-se de um
ambiente divertido e descontraído, permitindo você se sentir sexy, livre e
desinibido.
Temptation Cancun Resort é o lugar perfeito para se divertir sob o sol e viver
uma experiência noturna sem igual. Graças à nossa equipe formidável, você
viverá uma experiência sem igual.

Texto descritivo: 50 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort,
o Playground for Grown-Ups original, é o lugar ideal. Se quer estar no meio de
um ambiente divertido e descontraído, sentindo-se sexy, livre e descontraído.
Temptation Cancun Resort é o lugar para você!

Texto descritivo: 25 palavras
Se está procurando férias exclusivas para adultos, criadas especialmente para
os viajantes de espirito livre com mais de 21 anos, o Temptation Cancun Resort,
o Playground for Grown-Ups original, é o lugar onde você quer estar!

ACOMODAÇÕES
Temptation Cancun Resort oferece 428 quartos e suítes elegantemente
decorados e projetados pelo premiado designer Karim Rashid. Cada um desses

espaços exclusivos oferecem uma sacada ou varanda com vista para jardins
espetaculares ou para o maravilhoso Mar do Caribe.
A TORRE BY TEMPTATION
A TORRE by Temptation, tem 109 quartos e suítes oferecendo a melhor
experiência à nossos hospedes. Especial para aqueles procuram benefícios e
amenidades adicionais, acima e além de nosso já incrível programa All
Inclusive, e que quer levar as férias só para adultos para um novo nível.
Escolhendo um quarto ou suíte em nossa superestrutura de sete andares, pode
aproveitar diferentes experiências exclusivas.
Categorias na Torre
4 Temptation Oceanfront Penthouses 192.72 m2) 1 cama King
6 Temptation Oceanfront Master Suítes (128.55 m2) 1 cama King
5 Lush Tower Oceanfront Suítes (59.57 m2) 1 cama King
8 Lush Tower Oceanfront Playful Experience Suítes (59.57 m2) 1 cama King
54 Bash Tower Oceanview (48.52 m2) 1 cama King
32 Bash Tower Oceanview (48.52 m2) 1 cama King

Categorias de Quartos
12 Seduction Beachfront Suítes (44.05 m2) 1 cama King
30 Plush Jacuzzi Room Pool View (38.85 m2) 1 cama King
56 Trendy Ocean View (40.46 m2) 1 cama King ou 2 cama casal
221 Trendy Garden View (30.96m2) 1 cama King ou 2 cama casal

Temptation Oceanfront Penthouses
Criada sob a visão do renomado designer Karim Rashid, nossas 4 Temptation
Oceanfront Penthouses (192,72 m2) têm uma cama king frente de uma TV LED
de 60", dois banheiros completos, um com banheira e outro com um chuveiro
espetacular.
Nossos Penthouses oferecem um quarto com TV LED com vistas de frente para
o mar, um bar privado abastecido e uma barra de Pole Dance. Nossos

Oceanfront Penthouses tem uma varanda incrível com uma Jacuzzi ao ar livre,
uma poltrona, duas grandes áreas (independentes) para o seu entretenimento,
rede e espreguiçadeiras. Para uma experiência única de férias, as Penthouses
oferecem serviço de mordomo e concierge na praia e na piscina.
Favor consulte a tabela de amenidades e descubra os detalhes exclusivos que
os Oceanfront Penthouse oferecem para viver umas férias e uma experiência
realmente diferente.

Temptation Oceanfront Master Suítes
Criada sob a visão do renomado designer Karim Rashid, nossas 6 Temptation
Oceanfront Master Suítes (128.55m2) têm uma cama king frente de uma TV
LED de 48", sala com vista para o mar, um banheiro completo com toalete
separado, duas pias e um chuveiro espetacular com banheira separada.
Estas suítes têm uma varanda com uma Jacuzzi ao ar livre para duas pessoas,
uma área de estar com rede de descanso, mobiliário confortável e um bar
abastecido completamente privado.
Para uma experiência única de férias, as suites oferecem serviço de mordomo e
concierge na praia e na piscina. Favor consulte a tabela de amenidades para
descobrir todos os detalhes exclusivos que as Oceanfront Master Suite oferece
para viver umas férias únicas.

Lush Tower Oceanfront Suítes
Seguindo a visão do designer de renome internacional Karim Rashid, nossas 5
Lush Tower Oceanfront Suítes (59,57m2) estão localizadas no melhor lugar: O
coração do nosso resort.
Você não só pode apreciar a vista do mar de tirar o fôlego, mas também
testemunhar tudo o que acontece na nossa famosa “Sexy pool”. Estas suítes
tem uma cama king, uma sala grande com TV LED de 48", um banheiro
completo com toalete separado, duas pias e um chuveiro espetacular.
Estas suítes têm uma grande varanda com Jacuzzi para duas pessoas, área
mobiliada para relaxar, serviço de concierge na piscina e na praia e muitas

outras comodidades para viver em Temptation, uma experiência inesquecível.
*Localizado nos andares superiores da seção central da Torre.

Lush Tower Oceanfront Playful Experience Suítes
E se você está procurando um tipo de estadia e diversão ainda mais incrível e
fantástica, escolha um de nossas 8 Lush Tower Oceanfront Playful Experience
Suites (59,57m2), que oferecem todas as vantagens da Tower além de
presentes, serviços e comodidades extraordinários incluídos apenas para você!
Por favor, consulte a tabela de amenidades para todos os detalhes exclusivos
oferecidos.
Você não só pode apreciar a vista do mar de tirar o fôlego, mas também
testemunhar tudo o que acontece na nossa famosa “Sexy pool”. Estas suítes
tem uma cama king, uma sala grande com TV LED de 48", um banheiro
completo com toalete separado, duas pias e um chuveiro espetacular.
Estas suítes têm uma grande varanda com Jacuzzi para duas pessoas, área
mobiliada para relaxar, serviço de concierge na piscina e na praia e muitas
outras comodidades para viver em Temptation, uma experiência inesquecível.
*Localizado nos andares superiores da seção central da Torre.

Bash Tower Ocean View
Nossos 54 quartos Bash Tower Ocean View (48,52m2), têm uma grande
varanda com uma vista deslumbrante do Mar do Caribe que pode ser apreciada
só na super estrutura de sete andares.
Com uma cama king, uma sala grande com TV LED de 48", um banheiro
completo com toalete separado, duas pias e um chuveiro espetacular, este
quarto é perfeito para quem procura uma estadia única, dentro do edifício
principal do resort, com vista para a nossa famosa “Sexy pool”. As suites
oferecem serviço de concierge na praia e na piscina.

E se você está procurando um tipo de estadia e diversão ainda mais incrível e
fantástica, escolha um de nossas 32 Bash Tower Ocean View Playful
Experience, que oferecem todas as vantagens da Tower além de presentes,
serviços e comodidades extraordinários incluídos apenas para você! Por favor,
consulte a tabela de amenidades para todos os detalhes exclusivos oferecidos.
* Alguns quartos com vista para o mar oferecem uma vista parcial.

Bash Tower Ocean View Playful Experience
Nossos 32 quartos Bash Tower Ocean View Playful Experience, (48,52m2), têm
uma grande varanda com uma vista deslumbrante do Mar do Caribe que pode
ser apreciada só na superestrutura de sete andares.
Com uma cama king, uma sala grande com TV LED de 48", um banheiro
completo com toalete separado, duas pias e um chuveiro espetacular, este
quarto é perfeito para quem procura uma estadia única, dentro do edifício
principal do resort, com vista para a nossa famosa “Sexy pool”. As suites
oferecem serviço de concierge na praia e na piscina.
E se você está procurando um tipo de estadia e diversão ainda mais incrível e
fantástica, nossos Bash Tower Ocean View Playful Experience oferecem todas
as vantagens da Tower além de presentes, serviços e comodidades
extraordinários incluídos apenas para você! Por favor, consulte a tabela de
amenidades para todos os detalhes exclusivos oferecidos.
* Alguns quartos com vista para o mar oferecem uma vista parcial.

Seduction Beachfront Suítes
Através de mistura de cores e texturas diferentes, nós criamos 12 Seduction
Beachfront Suítes (44.05m2), para o viajante aventureiro que procura o máximo
em conforto, numa acomodação inovadora e original. Tem uma cama king, uma
sala intima com TV LED de 48", um banheiro completo com toalete separado,
duas pias e um chuveiro espetacular. Para além de outras amenidades,
levamos sua experiência para o próximo nível com uma Jacuzzi para duas
pessoas no interior do quarto.

* Todas as nossas Seduction Beachfront Suítes têm Jacuzzi. A distribuição
nesta categoria pode variar de acordo com a localização.

Plush Jacuzzi Room Pool View
Seguindo a visão de Karim Rashid, designer de renome internacional, nossos
30 Plush Jacuzzi Room Pool View (38.85m2) com vista a nossa “Quiet Pool”,
tem uma cama king, uma TV LED de 48", um banheiro completo com toalete
separado, uma pia e um chuveiro espetacular. No entanto, o que distingue este
quarto é a sua Jacuzzi exterior romântica, dando um novo significado à palavra
relaxamento.

Trendy Ocean View
Nossos 56 quartos Trendy Ocean View (40,46 m2) têm uma grande varanda ou
sacada com uma vista incrível do Mar do Caribe. Criamos uma experiência
extraordinária para o hóspede e o viajante aventureiro. Cada quarto tem uma
cama King ou duas camas de casal, TV. LED 48", um banheiro completo com
tolete separado, uma pia e um chuveiro espetacular.
* Nota: Alguns quartos com vista para o mar oferecem uma vista parcial.

Trendy Garden View
Os nossos 221 quartos Trendy Garden View têm uma cama king ou duas
camas de casal, TV LED de 48", um banheiro completo com toalete separado,
uma pia e um chuveiro espetacular. Cada um destes quartos de 30,96m2 tem
uma varanda ou sacada com vista para os nossos belos jardins.
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SERVIÇO ALL-INCLUSIVE
 Serviço de manobrista

 Coquetel de boas-vindas e toalhas refrescantes
 Serviço à la carte e serviço de comidas e bebidas as 24 horas. Inclui:
restaurantes gourmet, “Show Cooking” e buffets internacionais. Nossos
restaurantes oferecem uma grande variedade de ingredientes e opções naturais,
orgânicas, veganas e sem glúten
 Serviço Premium de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, nacionais e
internacionais, 24 horas, com uma vasta seleção de vinhos, cervejas e coquetéis
 Degustações de vinho, tequila, Martini e café
 Chamadas nacionais gratuitas
 Wi-Fi incluído
 Serviço de Aromaterapia de cortesia
 Moderno centro de fitness
 Serviço de concierge
 Serviço de concierge à beira da piscina
 Programa de atividades para adultos durante o dia
 Entretenimento noturno que inclui: música ao vivo, DJs renomados,
performances modernas, atividades para quebrar o gelo e muito, muito mais
 Sport´s Bar onde são transmitidos eventos esportivos internacionais, bilhar,
videogames, dardos e jogos de mesa.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS NA TORRE
 VIP check in & check out
 Menu exclusivo criado pelo nosso chef executivo

 SKY 3.5 Cocktail Party para os hospedes da Torre
 Canais adultos grátis
 Terraço exclusivo localizado do lado do Sea Flirt, frente ao bar da Sexy Pool
 Chamadas grátis para USA & Canada

SERVIÇOS EXCLUSIVOS PLAYFUL EXPERIENCE
 Garrafa de tequila Milagro Silver no Bash
 Garrafa de vinho espumante no seu quarto no momento da chegada
 Serviço de quarto diário com petit fours
 1 reserva para uma cama balinesa ou bed egg na área Sexy Pool ou no
Bash
 Harmonização de vinhos em SHE (um por casal)
 Experiência de jantar exclusiva You, Me and the Sea (não inclui lagosta)
 1 sessão de hidroterapia por pessoa
 Massagem relaxante de 25 minutos por casal
 25% de desconto no spa
* Importante: requer estadia mínima de 3 noites.

SERVIÇOS ADICIONAIS ($)

 Serviço de TV pague-por-ver
 Serviço de quarto ($). Este serviço é gratuito nas categorias localizadas na
Torre
 Minibar com bebidas e snacks
 Vinhos finos
 Salão de beleza profissional com uma grande variedade de serviços para
homens e mulheres
 Spa com uma extensa variedade de tratamentos, massagens e tratamentos
faciais contribuindo para o relaxamento da mente, corpo e espírito.
 Jantares privados na praia (reserva necessária)
 “Signature Experiences Menu” (entre em contato com o Atendimento ao
Cliente para mais detalhes)

RESTAURANTES E BARES
*Todos os restaurantes e bares, e seus horários de funcionamento, estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RESTAURANTES:
A variedade de restaurantes gourmet do Temptation Cancun Resort representa
mais de 15 cozinhas ao redor do mundo. Convidamos os nossos clientes a
descobrir os diferentes sabores que esta arte requintada tem para oferecer,
criando uma experiência culinária única em cada refeição.

RAIN

Café da manhã: Você esquecerá tudo o que sabia sobre bufês enquanto
mergulha numa festa dos sentidos no extraordinário bufe Temptation, RAIN.
Surpreenda-se com o talento em nossas quatro estações de cozinha ao vivo e
buffet de café da manhã de duas linhas, onde nossos chefs oferecem uma
ampla variedade de cozinhas regionais e internacionais que satisfarão todos os
seus desejos culinários. RAIN levará o seu paladar a uma viagem de sabores,
enquanto saboreia deliciosos pratos e novas tentações todos os dias.

Horário de funcionamento: 7h00 - 11h30
Código de vestimenta: Praia casual. Maiôs ou roupas molhadas não são
permitidos. Sapatos/sandálias com camisas/camiseta
Almoço: Exposições de frutos do mar suculentos, carnes selecionadas e
deliciosas opções veganas complementam nosso extraordinário buffet de
almoço, tudo acompanhado por uma extensa seleção de pratos internacionais.
Horário de funcionamento: 13h00 - 15h00
Código de vestimenta: Praia casual. Maiôs ou roupas molhadas não são
permitidos. Sapatos/sandálias com camisas/camiseta.
Jantar: Todas as noites é uma noite temática em Temptation, oferecendo a
experiência de um jantar casual um sentido de finde dining. Desfrute de sete
cozinhas diferentes de todo o mundo. (Mexicana, internacional, italiana, árabe,
afrodisíaca, brasileira e mediterrânea).

Horário de funcionamento: 18h00 - 23h00
Código de vestimenta: casual moderno. Calça cumprida com camisa e sapatos
fechados

FLAME

Flame, a churrascaria especializada da Temptation, convida-lhe cordialmente a
vir degustar uma refeição incrível, saborear um vinho ilustre e deslumbrar-se
nesta experiência única para os amantes de carne.
Além da nossa extensa selecção de carnes, pode ainda deliciar-se com o nosso
sensacional buffet de saladas, sopas apetitosas, carpaccio, queijos requintados
e uma variedade fenomenal de carnes frias. O estilo distinto de serviço do Flame
é o que o faz sentir-se especial desde o momento em que entra pela porta.
Horário de funcionamento: 18h00 - 23h00
Código de vestimenta: Smart Casual, calça com camisa e sapatos. Shorts,
camisetas, roupas de banho, chinelos ou sandálias não são permitidos.

SUTRA
Descubra o melhor da cozinha asiática em SUTRA. Incorporando os
componentes culinários de cinco cousinhas internacionais distintas: China,
Japão, Índia, Vietnã e Tailândia, o requintado menu SUTRA é apenas uma
pequena parte do que torna essa experiência culinária especial. Ao entrar, os
hóspedes transcendem a um nível que envolve os sentidos. O SUTRA oferece
uma cultura visual rica e inspiradora, criando uma experiência humana
contemporânea que transforma este espaço em um majestoso templo asiático.
Reserva necessária para mesas de Teppanyaki
Horário de funcionamento: 18h00 - 23h00
Código de vestimenta: Smart Casual. Calça cumprida, com camisa e sapatos
fechados.

SHE

Mergulhe no jogo de sedução com seu parceiro no restaurante afrodisíaco
emblemático do Temptation, SHE. Descubra o lado sensual da comida enquanto
desfruta de um menu tipo degustação delicadamente preparado, que provocam
irresistíveis sensações de prazer, enquanto experimenta o verdadeiro sabor do
êxtase desde a sua chegada.
Os nossos chefs convidam-no a desfrutar desta experiência inesquecível e
deliciosamente erótica para casais, que irão deliciar as suas papilas e iluminar
os seus sentidos ... o amor está no ar em "SHE.
É necessária reserva para esta experiência exclusiva para casais.
Horário de funcionamento: 18h00 - 23h00
Código de vestimenta: Elegante Sensual
Mulheres: Elegância com um toque de sensualidade
Homens: Calça cumprida, camisa semiformal ou formal e sapatos

ROMANZA
A elegância e esplendor de ROMANZA convida os nossos hóspedes a uma
viagem culinária que combina a herança da Itália com os seus melhores
ingredientes. Este restaurante emblemático é inovador, também leva em conta
as tradições. Nossos chefs criaram uma seleção de deliciosos pratos italianos
com novos sabores que demonstram autenticidade.
O espaço ROMANZA foi concebido para proporcionar aos nossos hóspedes
uma experiência culinária incomparável. Então, se a sua visita é uma ocasião
especial, aniversário ou simplesmente uma celebração da vida, ROMANZA é o
lugar perfeito para torná-la inesquecível.
Horário de funcionamento: 18h00 - 23h00
Código de vestimenta: Smart Casual. Calça cumprida com camisa e sapatos.
SEA FLIRT

Frutos do mar frescos e deliciosos podem ser a melhor parte de sua visita ao
Caribe, e SEA FLIRT oferece uma experiência íntima à beira-mar que você não
pode perder. Felizmente, temos alguns dos Chefs mais incríveis, que oferecem
pratos de frutos do mar suculentos de três diferentes cozinhas internacionais, o
que não é muito comum. O talento único dos nossos Chefs converte
especialidades de frutos do mar peruanos, caribenhos e crioulos em iguarias
inesquecíveis. Mas o que torna o marisco espetacular é a qualidade, mais
especificamente a frescura dos frutos do mar e do peixe. Em SEA FLIRT, a
comida fala por si.
Café da manhã
Somente para membros Premier e hóspedes da The Tower.
Comece o dia cheio de energia com um café da manhã saudável à beira-mar, no
SEA FLIRT, o lugar perfeito para se sentar de manhã e aproveitar a refeição
mais importante do dia. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de frutas
frescas e sucos feitos na hora, smoothies, ovos a gosto, omeletes e
especialidades requintadas do chef.
Horário de funcionamento: 7h00 - 11h00
Código de vestimenta: Praia casual. Sapatos/sandálias com camisas/camiseta.
Maiôs ou roupas molhadas não são permitidos.

Jantar
Aberto a todos os hóspedes.
Horário de funcionamento: 18h00 – 23h00
Código de Vestimenta: Casual moderno. Camisa com sapatos fechados.

AMORES
Experimente uma autêntica viagem pelas diferentes regiões do México todas as
noites em AMORES. Com seu buffet mexicano de inovações espetaculares,
combinada com música tradicional e uma atmosfera festiva, AMORES vai deixar
você querendo mais. Um espaço espetacularmente decorado repleto de energia
e cores que representam a riqueza cultural do México até a perfeição.

A comida mexicana é reconhecida internacionalmente como "Comfort Food"
uma das melhores cozinhas tradicionais, e se distingue pelo sabor intenso de
seus pratos. Os Chefes de AMORES orgulham-se de elevar a comida mexicana
clássica aos níveis gourmet, com explicações fascinantes e apresentações
artísticas. Prepare-se para ver como podemos trazer a comida para o próximo
nível, seja em um “Mole” de Puebla, “Picadas” de Veracruz, “Tlayudas” de
Oaxaca ou “Pozole” de Jalisco, permanecendo fiel à definição de AMORES, o
verdadeiro amor e paixão em cada mordida.
Horário de funcionamento: 19h00 - 23h00
Código de vestuário: Casual Moderno. Calça cumprida, camisa e sapatos.

CAFFEINE
Durante o dia, nossos hóspedes podem desfrutar de um café expresso
aromático, um delicado cappuccino ou saborear os melhores chás de todo o
mundo. Nesta padaria francesa / italiana você encontrará uma grande variedade
de Paninis e baguettes E para aqueles com restrições alimentares, também
temos opções sem açúcar.
Horário de funcionamento: 6h00 - 23h00
Código de vestimenta: Praia casual. Sapatos/sandálias com camisas/camiseta.
Maiôs ou roupas molhadas não são permitidos.

ROOM SERVICE 24 HORAS
Além do nosso menu regular de serviço de quarto, nossos hóspedes da Tower
têm opções adicionais do menu criado pelo nosso chef executivo.

BARES:
BASH

Conhecido como o coração de Temptation Cancun Resort, BASH é um lugar
cheio de energia com o melhor entretenimento, onde os nossos hóspedes
podem voltar todas as noites para ouvir música eletrizante, se divertir com a
melhor festa, fiéis ao nosso conceito único e reconhecido internacionalmente.
Este é o lugar perfeito para conhecer novas pessoas, para “ver” e “ser visto”.
BASH é famoso por seu espetacular programa que inclui DJs residentes e
convidados, além de atividades criativas a cada noite, tornando-se um favorito
dos fãs aqui em Temptation ... um verdadeiro "Playground for Grown-Ups"!
Horário do bar: 18h00 – 2h00
Hora do lanche: 19h00 – 2h00

BOOST BAR
Localizado em nossa SEXY POOL, BOOST BAR é o líder da diversão no
Temptation o dia todo. BOOST, continua seu reinado com uma experiência de
piscina melhor e incomparável, que faz as águas tremerem ao máximo. Vista
sua roupa mais sexy e sua atitude aventureira, enquanto nossa equipe cuida da
diversão e da ação neste sexy bar.
Horário de funcionamento: 10h00 - 19h00

ZILANZIO BAR
Existe melhor maneira de passar suas férias do que com uma bebida em sua
mão, na piscina e em Cancun?. É isso que fazemos no ZILANZIO BAR. A
atmosfera relaxante da nossa QUIET POOL permite aos nossos clientes
desfrutar dos prazeres simples da vida, como se refrescar nas águas com a
melhor vista do Mar Caribe, onde eles podem passar a tarde a beber deliciosos
coquetéis sem sair da piscina.
Horário de funcionamento: 10h00 - 18h00

SCORE
SCORE é caracterizada por uma atmosfera mais Hip, sexy e retro, decorados
com toques VIP, tais como: assentos vermelhos de couro, TV´s de telas planas,
mesas de bilhar, jogos de dardos e complementado por spirits espetaculares.
Tudo o que você precisa fazer é relaxar e aproveitar o local para absorver seu
ambiente interativo. E lembre-se: "Onde você olha, é tão importante quanto o
que você observa". SCORE é o lugar perfeito para observar os melhores
eventos esportivos.
Horário de funcionamento: 18h00 – 2h00

LEVEL 3.5
O nosso colorido, inovador e futurista lobby bar LEVEL 3.5 tem um design
exclusivo feito pelo famoso designer Karim Rashid, que captura seu talento
extraordinário como nunca antes. Sua localização privilegiada faz dele o ponto
de referência para socializar. Seus coquetéis refletem o ambiente social e as
tendências do momento, portanto, o LEVEL 3.5 foi criado sob o conceito de que
a vida e a bebida devem ser tão artísticas quanto a própria arte. Venha e
descubra por si mesmo o conceito inovador deste espaço espetacular.
Horário de funcionamento: 10h00 – 6h00
Código de vestimenta: Praia casual, sapatos/sandálias com camisas/camiseta.
Maiôs ou roupas molhadas não são permitidos.

SKY 3.5
Você já esteve no céu? Em Temptation reservamos essa área totalmente nova e
exclusiva com topless opcional, que contrasta com o belo horizonte de Cancun
... Recarregue suas energias no SKY 3.5 com uma vista espetacular,
complementada com uma cozinha casual e com mestres em mixologia. Tudo
isso e muito mais, apenas no SKY 3.5.

Dias e horários de funcionamento: Terça a domingo das 11 h - 19h
Acesso gratuito exclusivo para os hospedes da Torre e clientes Premier,
incluindo um coquetel exclusivo oferecido uma vez por semana. Há uma
taxa de entrada mínima para todos os outros hóspedes. Por favor, verifique
nossa recepção para mais detalhes.

SPA ROSÉ
O Spa oferece um verdadeiro paraíso de prazeres que vai além da sua
imaginação. Desfrute de uma ampla gama de tratamentos relaxantes, realizadas
por terapeutas especializados que irão deliciar os seus sentidos enquanto se
deleita com produtos cuidadosamente selecionados. Você vai viver uma
experiência completamente relaxante e única.
Horário de Operação: 8h00 – 20h00

PISCINAS
SEXY POOL
No Temptation, somos reconhecidos por criar tendências internacionais, e
fizemos isso novamente com nossa esplêndida Sexy Pool garantindo uma
experiência eletrizante. Neste hotspot energético, as festas e performances
épicas são realizadas. Então, com toda a atitude, coloque seu maiô mais sexy,
tome um bom coquetel e faça parte da diversão!.

QUIET POOL
Se você estiver buscando desfrutar de um dia relaxante com um toque de luxo,
a Quiet Pool de Temptation é o lugar para você. Localizado no coração da parte
mais tranquila do nosso hotel, este magnífico espaço oferece uma experiência
íntima numa área privada, por isso peça um coquetel e tome um pouco de sol
neste oásis aquático.

ENTRETENIMENTO EXCLUSIVO
Alguma vez você já se perguntou o que torna o Temptation Cancun Resort
único? Seu entretenimento! Nossos Play Makers se distinguem pelo seu
programa de entretenimento exclusivo para adultos. Não importa se você quer
ser um participante ativo ou um espectador, prometemos diversão para todos.
Com anos de experiência na indústria hoteleira, encontramos a fórmula perfeita
para misturar os novos na festa com os especialistas, e assim produzir o melhor
coquetel de diversão!
Nosso espetacular calendário de eventos oferece uma seleção equilibrada de
atividades para satisfazer todos os gostos. Nossos eventos especiais vão desde
Noites Temáticas quentes (aplicam códigos de vestimenta), até festas na
piscina, DJs e música ao vivo, diferentes tipos de shows, atividades ao longo do
dia, esportes aquáticos e muitas outras surpresas que temos sob a manga para
viver o ambiente que nos fez famosos ao longo dos anos.

LOCALIZAÇÃO
A apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Cancun, no Km 3,5 da
Boulevard Kukulkan, no coração da zona hoteleira de Cancun.

IMPORTANTE
O check-in é realizado às 15h00 e check-out às 11h00. No entanto, oferecemos
aos nossos hóspedes uma hora de tolerância para fazer o seu check-out às
12:00.

POLÍTICA DE DIREITOS AUTORAIS
Esta série de textos pertence e foi criada pela Original Group para uso exclusivo
do departamento de marketing do Temptation Cancun Resort. Fornecemos este

documento para que os clientes tenham informações suficientes sobre o
conceito de hotel. É permitido usá-lo para criar seus próprios materiais, no
entanto, copiá-lo palavra por palavra será considerado plágio, e Original Group
se reserva o direito de tomar medidas legais contra essa prática. Para usar
nossos textos, por favor contate: marketing@original-group.com

INFORMAÇÃO E CONTATO DO HOTEL
Km. 3.5, Blvd. Kukulkán, Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo,
México, C.P. 77500
Telefone: + 52 (998) 848 7900

RESERVAS
Telefone: +(998) 848 79 41
Lada sem custo EE.UU.:1 877 485 8367
Lada sem custo México: 01 800 215 1000
E-Mail: temptation@original-group.com
Imprensa: https://media.original-group.com/temptation-resort/
Visite: temptation-experience.com
Gerente general:
E-mail:
Directora de vendas: Alma Mendoza
E-mail: amendoza@original-group.com

Director de Marketing: Uriel Gutiérrez
E-mail: ugutierrez@original-group.com
Gerente de vendas senior Estados Unidos y Europa: Dania Hernández
E-mail: dhernandez@original-group.com
Gerente de vendas administrativo: Kenia Torres
E-mail: sales1@original-group.com
Contabilidade: Katia Ulloa
E-mail: cxc1@original-group.com
Serviço ao cliente: José Manuel Romero
E-mail: chiefconcierge@temptationresorts.com

