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A TRANQUILIDADE DE NOSSOS HÓSPEDES É NOSSA PRIORIDADE 
TOTAL SEGURANÇA DURANTE SUA ESTADIA COM O PARK ROYAL HOTELS & RESORTS® 

E SAFE GUEST PROGRAM® 
 

 

Ante a recente demanda por parte do governo de alguns países de apresentar um teste negativo 

ao COVID-19 a toda pessoa, nacionalizada ou não, que pretenda entrar em tais países de origem, o 

Park Royal Hotels & Resorts implementou uma série de medidas de apoio aos nossos hóspedes 

atuais e futuros.  

 
• Preço preferencial em exames PCR, realizados por um laboratório especializado. 

Em todos os destinos nos quais temos presença, contamos com alianças em centros 

médicos hospitalares, os quais oferecem os exames a preços reduzidos para nossos 

hóspedes e com os resultados disponíveis de 24 a 48 horas. 

• Tarifas especiais para dois hóspedes que necessitem manter-se em período de 

quarentena, no caso de obter um resultado positivo no teste (máximo de 14 noites). 

Com estas novas medidas, queremos seguir inspirando a todas aquelas pessoas que desejam 

hospedar-se conosco durante suas férias e dar-lhes total tranquilidade de que poderão voltar a 

seus países de origem cumprindo a norma vigente.  

 

No Park Royal Hotels & Resorts, reafirmamos nosso compromisso de oferecer uma estadia segura 

para todos nossos hóspedes, sob a implementação dos protocolos da Cristal International 

Standards® e Safe Guest Program®, como também o respeito a todas as normas de segurança 

e higiene nacionais e internacionais cumprindo, assim, nossa promessa de oferecer experiências 

inesquecíveis e uma estadia de classe mundial a nossos hóspedes. 
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HOTEL TIPO DE 
EXAME 

RESTRIÇÕES TEMPO DE 
ENTREGA 

SERVIÇO DISPONÍVEL 
POR TIPO DE EXAME  

TARIFA EM PESOS 
MEXICANOS, 
IMPOSTOS 

INCLUÍDOS* 
      

GRAND  
 
PARK ROYAL 
CANCÚN  

Antígeno Sem custo para 
estadias de 
mínimo 4 diárias. 
Até 2 exames por 
quarto   

30 minutos Dentro do hotel, de 9h 
às 14h  

 $350,00  

 PCR Custo extra Máximo 48 
h. 

Fora do hotel, em 
laboratório 

 $3.000,00  

      

GRAND  
PARK ROYAL 
COZUMEL 

Antígeno Sem custo para 
estadias de 
mínimo 4 diárias. 
Até 2 exames por 
quarto   

30 minutos Dentro do hotel, de 9h 
às 14h  

 $350,00  

 PCR Custo extra Máximo 48 
h. 

Fora do hotel, em 
laboratório 

 $2.250,00  

      

GRAND  
PARK ROYAL 
PUERTO 
VALLARTA 

Antígeno Sem custo para 
estadias de 
mínimo 4 diárias. 
Até 2 exames por 
quarto   

30 minutos Dentro do hotel, de 9h 
às 14h  

 $350,00  

 PCR Custo extra Máximo 36 
h. 

Fora do hotel, em 
laboratório 

 $3.900,00  

      

PARK ROYAL  
BEACH 
CANCÚN 

Antígeno Sem custo para 
estadias de 
mínimo 4 diárias. 
Até 2 exames por 
quarto   

30 minutos Dentro do hotel, de 9h 
às 14h 

 $350.00  

 PCR Custo extra Máximo 48 
h.  

Fora do hotel, em 
laboratório ou hospital 

 $3.000,00  
 

      

PARK ROYAL 
BEACH 
MAZATLAN 

Antígeno Sem custo para 
estadias de 
mínimo 4 diárias. 
Até 2 exames por 
quarto   

30 minutos Fora do hotel, em 
laboratório 

 $600,00  

 PCR Custo extra Máximo 72 
h. 

Fora do hotel, em 
laboratório ou hospital 

 $2.650,00  

      

PARK ROYAL 
HOMESTAY  
LOS CABOS 

Antígeno Sem custo para 
estadias de 
mínimo 4 diárias. 
Até 2 exames por 
quarto   

30 minutos Fora do hotel, em 
laboratório 

 $1.068,00  

 PCR Custo extra Máximo 48 
h. 

Fora do hotel, em 
laboratório ou hospital 

 $4.500,00  
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Logística para o hóspede 

 

 

1. Na sua chegada, o hóspede receberá instruções sobre como e com quem reservar 

sua hora para o exame. Para evitar erros de captura, o cliente será responsável por 

capturar corretamente seus dados no formulário e por programar sua hora durante o 

processo de reserva. Deve considerar o tempo necessário para receber o resultado 

em um máximo de 72 horas antes de sua chegada ao destino. 

2. É IMPORTANTE que o hóspede se assegure de que seu endereço de correio 

eletrônico esteja correto, além do nome completo e o número do passaporte que 

escrever no formulário seja o mesmo do passaporte que utilizará para viajar, pois são 

os dados que sairão impressos no resultado do exame. 

3. Caso o exame de antígenos dê positivo, se solicitará um exame PCR para confirmá-lo 

e começarão os protocolos de isolamento. 

 

*As tarifas para os exames são em pesos mexicanos, impostos incluídos. O tipo de 

câmbio varia conforme a localidade.  
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  

 

Colocamos a sua disposição o seguinte FAQ o qual poderá ajudar-lhe a solucionar qualquer 

dúvida referente às novas normas e implementações realizadas no Park Royal Hotels & Resorts.   

 

QUAL TIPO DE TESTE NECESSITO?  

Teste negativo de antígeno para os EE. UU. e teste negativo de PCR para o Canada ́. Caso venha 

de outro país aos mencionados anteriormente, lhe recomendamos informar-se previamente sobre 

o tipo de teste que é requerido.  

 

QUANDO DEVO FAZER UM TESTE PARA VIAJAR?  

Deve-se fazer o teste 3 dias antes da saída de seu voo de retorno a seu país de origem. Assegure-

se de ter os resultados antes da saída de seu voo e a documentação adequada para apresentar os 

resultados à linha aérea.  

 

O QUE ACONTECE SE ME RECUPEREI RECENTEMENTE DE COVID-19?  

Os CDC’s (Centers for Diseas Control and Prevention) recomendam viajar com uma carta de seu 

médico que indique que você esta ́ autorizado a viajar.  

 

O QUE ACONTECE SE NÃO REALIZO O TESTE E QUIERO VIAJAR AOS EE. UU., CANADA ́ OU 

OUTROS PAI ́SES QUE REQUEIRAM UM RESULTADO NEGATIVO?  

Qualquer passageiro que viaje aos EE. UU., Canada ́ ou outros países que requeiram um teste 

negativo, deve proporcionar um teste que cumpra com esta característica, do contrário, não lhe 

permitira ́ entrar no avião.  

 

O QUE ACONTECE SE DOU POSITIVO DURANTE A ESTADIA NO HOTEL?  

Caso dê positivo no teste de COVID-19 enquanto estiver no hotel, você deve isolar-se 

imediatamente. No Park Royal Hotels & Resorts contamos com quartos designados para o período 

de quarentena com uma tarifa preferencial. Ficará confinado no quarto e não será permitido sair 

enquanto dure a infecção. Será proporcionado 3 refeições por dia e bebidas não alcóolicas 

(máximo de 14 noites). 

 

O QUE É UM RESULTADO DE TESTE VERIFICÁVEL?  

Resultado obtido de um teste NAAT, ou antígeno viral. Um resultado negativo será requerido 

dentro de 3 dias antes do voo. O resultado de teste verificável deve estar em forma de um 

documento escrito em papel ou formato eletrônico. 
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NECESSITO FAZER UM TESTE ANTES DE VIAJAR AO ME ́XICO?  

Não se requer proporcionar um teste negativo para entrar no México, porém, recomenda-se fazer 

o teste antes de viajar.  

 

O QUE ACONTECE SE MEU VOO SE ATRASA E SUPERA O LI ́MITE DE 3 DIAS PARA O TESTE?  

Se o voo se atrasar, ainda assim, se requer que o teste seja dentro dos 3 dias. Se o teste passar do 

requisito de 3 dias, devera ́ tornar a fazê-lo.  

 

SE ESTOU FAZENDO UMA CONEXÃO A OUTRO PAI ́S ATRAVE ́S DOS EE. UU., AINDA ASSIM 

NECESSITO FAZER O TESTE?  

Sim. Qualquer voo que entre nos Estados Unidos, inclusive para uma conexão, será requerido um 

teste antes da saída.  

 

O QUE ACONTECE SE JÁ TOMEI A VACINA COVID-19?  

Ainda assim deve proporcionar um resultado negativo do teste COVID-19.  

 

COMO O PARK ROYAL HOTELS & RESORTS CUIDA E PROTEGE SEUS HÓSPEDES?  

Com o Cristal International Standards® e Safe Guest Program ® garantimos a 

implementação de novos e reforçados protocolos de segurança e higiene e medidas de limpeza. 

Todos nossos funcionários contam com equipamentos de EPP para manter os hóspedes seguros e 

saudáveis em todo momento, como também para garantir sua segurança.  

Obtenha mais informação sobre Safe Guest Program® em: 

  https://estadiasegura.parkroyal.com.mx


