
VOCÊ PROCURA UM
DESTINO PARADISÍACO
PARA O SEU PRÓXIMO
EVENTO CORPORATIVO?

O Palladium Hotel Group possui os hotéis e
resorts que você precisa no México, na República 
Dominicana, no Brasil, na Jamaica e na Espanha.



MICE by Palladium oferece as melhores instalações, tecnologia de última geração e uma equipe de coordenadores especializados, que irão 
acompanhá-lo na organização, assessorá-lo e apresentar sugestões e soluções para as suas necessidades e cuidar de cada detalhe para que 
tudo ocorra conforme o esperado. Encontros diferenciados e inesquecíveis que vão desde conferências, eventos de gala e jantares até reuniões 
personalizadas ou recepções de boas-vindas.  
 
Espaços exclusivos que se adaptam às necessidades de cada grupo com uma oferta gastronômica renovada, na qual se destacam restaurantes 
internacionais à la carte e um ambiente natural onde se congregam os espaços e salas iluminadas para os seus eventos.

Esta região, localizada no nordeste da península mexicana 
de Yucatán, é conhecida por suas praias, exuberantes recifes 
de corais, manguezais com flora e fauna nativas e vegetação 
abundante. Os hotéis, de frente para a praia, estão próximos à 
cidade de Cancún e a outros pontos de interesse, que oferecem 
uma ampla variedade de atividades de lazer durante todo o dia. 
No TRS Coral Hotel, exclusivo para adultos, os hóspedes terão 
acesso ilimitado aos serviços e instalações do Grand Palladium 
Costa Mujeres Resort & Spa: restaurantes, piscinas, bares, lojas e 
spa, além de contar com uma piscina exclusiva, um Beach Club 
e atendimento personalizado 24 horas. Grand Palladium Costa 
Mujeres destaca-se por sua arquitetura moderna e por levar 
o conceito “tudo incluído” para outro patamar. Os hóspedes 
poderão desfrutar de 5 piscinas, spa, academia e acesso direto às 
piscinas Swim-Up. O resort conta com uma instalação esportiva 
impressionante: o Rafa Nadal Tennis Centre, com 8 quadras de 
saibro, 1 campo de futebol 7 e 1 quadra de paddle. O resort 
possui um Centro de Convenções com um espaçoso salão estilo 
teatro com capacidade para até 890 pessoas, 5 salas para grupos, 
2 escritórios para organizar reuniões e um lounge para a  
área de negócios.

MICE BY PALLADIUM SE ENCARREGARÁ DE CATIVAR O SEU CLIENTE COM:
• Coordenador de grupos e eventos em cada destino.
• Centro de convenções para até 890 pessoas.
• Grande variedade de restaurantes internacionais à la carte, show cooking e ilhas temáticas.
• Centro de esportes aquáticos para atividades presenciais e de team building.
• Centro de bem-estar e spa modernos com instalações e tecnologia das mais avançadas.
• Proximidade de aeroportos internacionais.
• Equipe de animação.
• Circuitos de running.

COSTA MUJERES, MÉXICO
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa
TRS Coral Hotel

Encontros com uma 
nuance diferenciada
Grandes convenções,
programas de treinamento, 
reuniões de conselhos de 
administração ou
lançamentos de produtos.

Incentivos que o 
levarão para outro 
mundo
A recompensa ideal para 
os seus funcionários por 
seu trabalho e dedicação; o 
prêmio desejado por seus 
clientes, com uma experiência 
que nunca esquecerão.

Conferências que 
irão fazer a diferença
Instalações modernas e 
composições inspiradoras 
em espaços amplos para 
trabalhar em equipe e 
alcançar resultados de 
sucesso.

Eventos que irão prender 
a sua respiração
Apresente o seu produto ou 
serviço de uma maneira que 
surpreenda os seus clientes. 
Gerar orgulho e pertencimento 
aos seus funcionários, é a melhor 
recompensa para a sua empresa

O que é o MICE by Palladium?

NOSSOS DESTINOS



Águas quentes e cristalinas, ruínas maias para descobrir, proximidade 
a Cancún e Playa del Carmen com uma intensa vida noturna e 
oferta cultural e gastronômica. Nossos hotéis em Riviera Maya 
estão localizados à beira-mar. O TRS Yucatan Hotel, exclusivo para 
adultos, oferece a seus hóspedes conforto e personalização durante 
a sua estadia, com acesso ao programa Dine Around, que permite 
jantar com reserva em qualquer um dos restaurantes do resort e 
também acesso ao Chic Cabaret e ao espetacular Infinity Pool. No 
Grand Palladium Hotels & Resorts, podem ser realizadas diferentes 
atividades recreativas e esportivas, além de aproveitar piscinas e 
deliciosas opções gastronômicas: comidas japonesa, americana ou 
mediterrânea, entre outras. O resort conta com 7 salas de reuniões 
em estilo teatro com capacidade para até 550 pessoas.

Entre florestas tropicais, falésias espetaculares e praias de areia branca, a costa 
do Pacífico é um lugar para aproveitar e explorar a beleza do México mais 
autêntico. O Grand Palladium Vallarta Resort & Spa oferece amplas salas de 
reuniões de mais de 125 m² para eventos corporativos e de incentivos e um 
grande número de instalações, bares, restaurantes, além de um Centro de 
Esportes Aquáticos para atividades de team building e de lazer.

Praias de sonho, excelente clima e áreas impressionantes para 
conhecer por meio de atividades e excursões feitas para todos os 
tipos de visitantes. Uma estadia que se converterá em uma festa 
caribenha ao ritmo de música alegre: salsa, merengue e bachata. O 
hotel exclusivo para adultos TRS Turquesa Hotel oferece serviço de 
mordomo, restaurantes e bares gourmet

RIVIERA MAYA, MÉXICO
Grand Palladium Colonial Resort & Spa
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa
Grand Palladium White Sand Resort & Spa

RIVIERA NAYARIT, MÉXICO
Grand Palladium Vallarta Resort & Spa México

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino
TRS Turquesa Hotel



exclusivos e a possibilidade de 
diversão e entretenimento sem 
limites. No Grand Palladium Hotels 
& Resorts, cada hóspede viverá 
uma estadia de luxo 5 estrelas e 
a possibilidade de atividades em 
grupos em diferentes setores do 
resort, que possui um Centro de 
Convenções com 6 salas de reuniões 
em estilo teatro e capacidade máxima 
para até 500 pessoas.

Grand Palladium Jamaica Resort & Spa está localizado em um destino com uma grande oferta cultural, praias com águas cristalinas e os 
melhores campos de golfe. Ao som do reggae e das ondas, descubra a ilha e a culinária requintada, os luxuosos cassinos e a vida noturna. 
Nas instalações do hotel, você encontrará um Centro de Esportes Aquáticos, um Centro de Bem-Estar e 17 bares e restaurantes, além de 
espaços ao ar livre para jantares de gala, coquetéis e festas de boas-vindas ou de despedida. O resort possui 1 sala de reuniões estilo teatro 
com capacidade máxima para até 250 pessoas, com a possibilidade de dividi-la em 3 áreas menores.

Na Bahia, além do Carnaval e das festas tradicionais, as
magníficas praias são uma atração à parte. O Grand Palladium 
Imbassaí Resort & Spa, a apenas 50 minutos do Aeroporto 
Internacional, é o lugar perfeito para relaxar após um evento 
corporativo, cercado pela natureza, areia branca e águas cristalinas. 
O hotel possui 4 salas de reuniões em formato de teatro com mais de 
351 m² e pode receber até 300 pessoas.

MONTEGO BAY, JAMAICA
Grand Palladium Jamaica Resort & Spa
Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa

SALVADOR - BAHIA, BRASIL
Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa



DEBORA SPADA
G R U P O S & EVEN T O S

mice.brasil@palladiumhotelgroup.com

+55 11 95314-0425


