HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ

ESTILO ÚNICO NO CENTRO HISTÓRICO DE CAMAGÜEY
Situado em pleno Centro Histórico de Camagüey, é o hotel perfeito para aqueles que desejam descobrir os segredos de uma das
cidades mais antigas de Cuba. Recursos atrativos em um ambiente elegante e bastante tranquilo.
INTERESTS
- Circuitos

O MELHOR DE HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Próximo aos principais locais de interesse histórico e cultural. A apenas 10 minutos está o
Aeroporto Internacional “Ignacio Agramonte”.
Opções especiais para viagens de romance e muito próximo do Centro de Convenções da
cidade.
Ambiente elegante e tranquilo no centro histórico da cidade de Camagüey
Variadas opções de hospedagem, além de restaurante buffet e dois bares
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD
As espaçosas acomodações duplas com vista para o pátio interno do hotel se
destacam por sua atmosfera tranquila durante todo o dia. Possuem
dormitório, cama de casal e banheiro privativo em uma área total de 12 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV LCD via satélite

• Cofre de segurança
• Telefone direto no quarto

• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos
quartos.
• Camas: Twin Size/ 2 de casal ¾ / 1 de casal / King
Size

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais
• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço
diário de artigos de banho

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR
Estas habitaciones permiten disfrutar de todo el confort y la elegancia del
hotel. Algunas tienen vistas a la ciudad desde un pequeño balcón o a la
peculiar galería interior de hermosos vitrales. Todas cuentan con dormitorio,
dos camas personales y baño privado en un área total de 19 m2.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV LCD via satélite

• Cofre de segurança
• Telefone direto no quarto

• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos
quartos.
• Camas: Twin Size/ 2 de casal ¾/ 1 de casal/
QueenSize/ King Size

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais
• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço
diário de artigos de banho

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR CON BALCÓN
As nossas acomodações superiores com varanda proporcionam uma bela
vista da popular rua República no centro histórico de Camagüey. Possuem
dormitório, cama de casal e banheiro privativo em uma área total de 25 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Cofre de segurança
• Telefone direto no quarto

• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais
• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço

quartos.
• Camas: de casal/ Twin

diário de artigos de banho

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Nossa acomodação tripla é ideal para casais com criança. Seu amplo espaço
permite desfrutar plenamente de outras instalações em um confortável
dormitório com banheiro privativo.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cabideiro de chão (porta-roupa)

• Cofre de segurança
• TV LCD via satélite

• 1 berço extra a pedido
• Telefone direto no quarto

• Cama King size
• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos
quartos.

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais

• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço
diário de artigos de banho

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SANTA MARÍA
O restaurante “Santa María” convida você para desfrutar de uma atrativa
experiência culinária junto ao tranquilo pátio interno do hotel. Nossos clientes
poderão degustar variadas propostas da cozinha internacional e local. Sua variada
e funcional proposta de buffet em cafés da manhã e jantares, além de almoços à
la carte, permitirão a você se aproximar das tradicionais culinárias da região,
enquanto desfruta de apresentações musicais com pequenos grupos ao vivo.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 42
Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 10:00, Bufê

Almoço: 12:00 - 15:00, Buffet y a la Carta
Jantar: 19:00 - 22:00, Buffet y a la Carta

GASTRONOMIA

BARES
COLÓN
Localizado na área do lobby, este bar lhe convida a desfrutar de seus serviços em
momentos especiais junto a amigos e familiares. Um seleto menu de bebidas,
licores e cafés é oferecido em um ambiente elegante e acolhedor, no qual se
destaca o amplo balcão de madeira nobre, os espelhos e as estantes originais, que
evocam as ricas atmosferas da Camagüey tradicional.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 15:00 - 23:00

EL PATIO (O PÁTIO)
Este acolhedor bar é o local ideal para compartilhar momentos em um ambiente
de beleza singular. Uma refrescante bebida, um coquetel tradicional cubano ou um
bom café da região podem ser motivos suficientes para acompanhar seus
momentos de descanso no nosso belo pátio interno.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 20

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 15:00 - 22:00, À la carte

Localização: Exterior

