
  
 
 
 
 

SOLICITAÇÕES PARA 
R E S E R V A S   DE   CASAMENTO 

 

Para obter mais informações, visita o site www.hrhweddings.com o chama ao: 01 800 2768286 +52 (998) 2546599 o envie 
no formato por e-mail. México: bodasmexico@rcdhotels.com; Latam: bodas-latam@rcdhotels.com 

Nombe completo do casal:   e       

Endereço: Cidade:  Estado: Código Postal:    

Telefone:    

Correio electrônico 1: Correio electrônico 2:    
 

Marcar um hotel como a opção:  

Hard Rock Hotel Cancun Hard Rock Hotel Vallarta* Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana Hard Rock Hotel Riviera Maya 
 

Tipo de cerimónia (por favor escolha uma opção ): 

Civil Simbólico / Renovação de votos Católica (disponível em Punta Cana e Riviera Maya) 
 

Simbólico / Casamento igualitário Civil / Casamento igualitário (disponível em Cancun, Riviera Maya e Vallarta) 
 

As coleções de casamentos (por favor escolha uma opção): 
 

Complementário  Seaside Shimmer Branco Driftwood Romance Branco Golden Radiance Branco 

Seaside Shimmer Rosa Driftwood Romance Rosa Golden Radiance Rosa 
 

 
¿Gostariam de ter um coquetel e recepção no dia de sua cerimônia de casamento?: Sim                        Não 

Sim a sua resposta for sim, ¿qual é o seu local preferido?: Interior / Salões Exterior 

*Os locais são atribuídos dependendo do tamanho do grupo e devem ser confirmados 30 dias antes da sua chegada com seu coordenador de casamento. A localização na 
praia dos hotéis Hard Rock tudo incluso e o local Ipanema Solarium no Hard Rock Hotel Riviera Maya tem um custo adicional. 

 
Data de chegada:  Número de noites: Data de partida:    Data preferida da ceremônia: 

  Segunda data preferida para a ceremônia:    

Hora preferida para a ceremônia:   Segunda hora preferida para a ceremônia:    

Número de convidados      Adultos: Crianças:     

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 
Cerimônias Civis / Católica / Simbólica: o casal deve chegar ao complexo 3 dias úteis (de segunda a sábado) antes da cerimônia.  
Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Vallarta 
Cerimônias Civis / Católica (sim estão disponíveis): o casal deve chegar ao complexo 3 dias úteis (de segunda a sexta-feira) antes da cerimônia. Eles devem chegar antes das 12:00 h, 
 para que no dia da chegada possam contar como um dia útil. 
Cerimônias simbólicas: o casal deve chegar ao complexo 2 dias úteis (de segunda a sexta-feira) antes da cerimônia. Eles devem chegar antes das 12:00 h,  
para que no dia da chegada possam contar como um dia útil. 
 
 

Recebeu informações de um agente de viagens: Sim  Não (se sua resposta for sim, por favor, responda as seguintes 

preguntas) Nome da agência de viajens:    Nome do agente de viagens:     

Endereço: Ciudade: Estado: Código Postal:    

Telefone: Correio electrônico:      

Número de Fax: Número de IATA:      

 
Você é um membro de Legendary: Sim Não (se sua resposta for sim, por favor, responda as seguintes perguntas) 

 
Premier Legendary Hall of Fame Número de sócio #:    

Chegada dos convidados:   Número de quartos dos convidados:    

* Os convidados na cerimônia que não sejam hóspedes dos hotéis Hard Rock Tudo Incluso devem adquirir um passe de um dia. Aplicam restrições ao 
pacote complementar *. As reservas são por ordem de chegada. Para fazer sua reserva para o casamento, você receberá uma confirmação por e-mail. 

http://www.hrhweddings.com/
mailto:bodas-latam@rcdhotels.com

