GRUPOS E CONVENÇÕES

PARK ROYAL BEACH
MAZATLÁN

NOSSO RESORT
O Park Royal Beach Mazatlán encontra-se sobre a marina, em frente à imponente beleza do mar e no centro das melhores
atrações. Com 131 quartos amplos e confortáveis, decorados com uma mistura de cores e detalhes minimalistas, o resort
recebe seus hóspedes e os leva a vivenciarem uma inesquecível experiência. Conta com um restaurante que oferece
culinária internacional e mexicana com especialidades da região, como também uma lanchonete que se encontra em frente
ao mar. Aproveite, ao máximo, a piscina aquecida tipo “inﬁnita”, onde você também poderá desfrutar do sol. Escolha a
descontração total no Spa com as melhores massagens e tratamentos, ou exercite-se em nossa academia muito
bem equipada.
Esperamos por você neste destino encantador. A gente se vê em Mazatlán!

PONTOS TURÍSTICOS
• Marina
• Cerro del Crestón
• Praça Machado
• Aquário de Mazatlán
• Praia Las Brujas
• O Farol de Mazatlán
• La Piedra
• Zona arqueológica Las Labradas

SERVIÇOS EXECUTIVOS E EVENTOS
O Park Royal Beach Mazatlán é uma excelente opção, a somente cinco minutos do Centro de Convenções, onde se realizam
eventos corporativos. Contamos com espaços perfeitamente equipados que são o cenário ideal para congressos, reuniões,
reuniões empresariais ou banquetes.

Salão de eventos interior de 280 m²
Espaços ao ar livre
Meeting concierge para organizar seu evento
a sua disposição 24x7
Montagem do salão em diversos formatos
Organizadores proﬁssionais e certiﬁcados
80 quartos disponíveis
Capacidade para 80 pessoas
Serviço de café-da-manhã, coﬀee break
e almoço
Equipamento de áudio e vídeo de alta tecnologia
Benefícios especiais para grupos
Wi-Fi
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*Indicadores de acordo com a separação entre pessoas de 1.5 m (distância saudável)
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Blvd. Sabalo Cerritos 3110, Marina Mazatlán, Mazatlán, Sin., C.P. 82100
Tel. +52 669 988 0324 Ext. 5116
groupsmazatlan@park-royalhotels.com

