
ADVENTURE
POOL

SKIPPER’S GRILL

CHILL GRILL SM

HARBOR
BEACH

  CAPTAIN JILL’SSM

GALLEON

Relaxe em uma praia de águas cristalinas e areias 
�nas que facilmente se tornará a sua favorita. 

Prove pratos deliciosos no Chill Grill e descanse 
em nossas cabanas.

CHILL ISLAND
As cr ianças podem desfrutar  de um parque 
aquático divert ido com fontes e piscinas,
além de cinco toboáguas.

SPLASHAWAY BAYSM

Ao chegar em nossa i lha exclusiva, prepare-se,
pois você aproveitará muito na maior piscina de
 ondas do Caribe, localizada no Thri l l  Waterpark.

WAVE POOL

Reúna seus amigos,  s iga para o Thri l l  Waterpark
 e desl ize em seis  incríveis  toboáguas

 no Splash Summit.

SPLASH SUMMIT

Um ambiente descontraído em nossa i lha 
para que você desfrute de um drink no bar

 e um delicioso lanche enquanto 
curte um show ao vivo.

CAPTAIN JACK’S SM

SPLASHAWAY BAYSM

SWIM-UP BAR

ZIP LINE

CAPTAIN JACK’S SM

CHILL ISLAND

DAREDEVIL’S TOWER

UP, UP AND AWAYSM

WAVE POOL

SPLASH SUMMIT

Para os que gostam de aventura, apreciar
 a vista no Up, Up and Away, um balão de hélio 

que flutua até 450 pés de altura vai ser incrível!

UP UP AND AWAYSM

Compartilhe coquetéis com amigos no bar de
 nossa piscina ou relaxe em uma cabana 
privativa na Oasis Lagoon, a maior piscina 
de água doce do Caribe.

SWIM-UP BAR

Admire a vista nas primeiras cabanas flutuantes
 das Bahamas e relaxe na piscina infinita 
à beira-mar no exclusivo Coco Beach Club. .

FLOATING CABANAS

Cruze a ilha em nossa tirolesa de 1.600 pés de
 altitude e aproveite a incrível 

paisagem nas alturas.

ZIP LINE

Desafie seus limites no Thrill Waterpark em 
sete toboáguas divertidos - incluindo o toboágua 
mais alto da América do Norte, o Daredevil's Peak

DAREDEVIL’S TOWER

A B E R T A  P A R A  A V E N T U R A S

SOUTH
BEACH

THRILL
  WATERPARKSM

OASIS
  LAGOON SM

COCO BEACH CLUBSM

FLOATING CABANAS


