
GRUPOS E CONVENÇÕES



O Grand Park Royal Puerto Vallarta abre suas portas para que você desfrute de um ambiente sofisticado rodeado de montanhas 
e com uma maravilhosa vista para a Baía de Banderas. Cada um de nossos 222 quartos vai lhe oferecer um descanso pleno, com 
sacada de frente ao mar e exclusivas amenidades.

Você poderá desfrutar do melhor da gastronomia internacional com seus três restaurantes de especialidades. Além do serviço de 
tira-gostos e bares, temos também o Sky Bar que possui uma incrível vista para a Baía de Banderas.

Ideal para uma viagem com a família, pois conta com divertidas piscinas na área da praia e brinquedos aquáticos. No Kids’ Club as 
crianças vão desfrutar, ao máximo, de suas férias.

Dentro do resort você encontrará nosso Spa para sua total descontração. Caso você deseje exercitar-se contamos com uma 
academia bem equipada.

Visite Puerto Vallarta e viva a experiência Grand.

NOSSO RESORT

GRAND PARK ROYAL
PUERTO VALLARTA

PONTOS TURÍSTICOS

• Zona Romântica 

• A Catedral

• Calçadão

• A Marina

• El Edén

• Jardim botânico

 • Zoológico 



O Grand Park Royal Puerto Vallarta lhe oferece os espaços e instalações que você necessita. Contamos com equipamento moderno, 
tecnologia e serviços de última geração, salas de reuniões versáteis e mobiliário adaptável com um amplo menu de serviços para 
alcançar o sucesso de seu evento.
Colocamos a sua disposição um grande salão, que pode ser dividido em três, no qual você encontrará blocos de notas, canetas e água 
para cada participante. Meeting concierge para organizar seu evento a sua disposição 24x7, montagem do salão no formato requerido, 
capacidade para até 150 pessoas, organizadores profissionais e certificados,100 quartos disponíveis para grupos, equipamento 
audiovisual de alta tecnologia, serviço de refeições e co�ee breaks, como também benefícios especiais para grupos.

SERVIÇOS EXECUTIVOS E EVENTOS

SALÕES LUZ
NATURAL m2 COMPRI

MENTO
LARGURA ALTURA COQUETEL REUNIÕES IMPERIAL BANQUETE FORMA

DE U
CONFERÊNCIA

*Indicadores de acordo com a separação entre pessoas de 1.5 m (distância saudável).

ESCOLA
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170 pessoas

Salão 1 Salão 2 Salão 3

Um grande salão que pode ser divido em três

Blocos de notas, canetas e água

Meeting concierge para organizar o evento a sua 

disposição 24x7

Montagem do salão no formato requerido

Organizadores profissionais e certificados

100 quartos disponíveis para grupos

Capacidade para até 150 pessoas

Equipamento audiovisual de alta tecnologia

Serviço de refeições e co�ee breaks

Benefícios especiais para grupos

Wi-Fi



     Carretera a Barra de Navidad Km 8.5, Zona Hotelera Sur, Puerto Vallarta, Jal., C.P. 48390 
       Tel. +52 322 226 8800 Ext. 2015

      groupspuertovallarta@park-royalhotels.com


