GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ

ESTRATÉGICA LOCALIZAÇÃO E VISTAS ÚNICAS EM CAMAGÜEY
Para os que buscam as melhores experiências de cada cidade, o Gran Hotel de Camagüey oferece um ambiente acolhedor,
atendimento personalizado, belas vistas da cidade e uma localização estratégica em pleno centro histórico da cidade.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Circuitos

O MELHOR DE GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Elegante ambiente e conforto no centro histórico da cidade de Camagüey
Próximo aos principais locais de interesse histórico e cultural. A apenas 10 minutos está o
Aeroporto Internacional “Ignacio Agramonte”.
Diversidade de opções de acomodação e excelente proposta gastronômica.
Instalações como um pequeno salão de eventos, piscina para adultos e crianças, além de
conexão WiFi em áreas públicas.
Opções especiais para viagens de romance e muito próximo do Centro de Convenções da
cidade.
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

BASIC SINGLE
Estas confortáveis acomodações possuem todas as instalações para viajantes
sozinhos. Têm vistas para a cidade ou para o agradável pátio interno. Todas
possuem dormitório, cama de solteiro e banheiro privativo em uma área total
de 14 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV LCD via satélite

• Cofre de segurança
• Telefone direto no quarto

• Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros
possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)
• Mobiliário em estilo colonial
• Espelho corporal clássico
• 1 cama twin

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

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD
Nossas acomodações duplas clássicas possuem dormitório, cama Twin e
banheiro privativo em uma área total de 15 m². Destacam-se as vistas para a
cidade e para o pátio interno.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• 1 berço extra a pedido

• TV LCD via satélite
• Telefone direto no quarto

• Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros
possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)
• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço
diário de artigos de banho
• Espelho corporal clássico
• Camas: 2 Twin ou 1 Queen size

• Cofre de segurança eletrônico
• Mobiliário em estilo colonial
• Penteadeira e espelho

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD WITH BALCONY
Da varanda das nossas acomodações padrão é possível desfrutar de belas
vistas para a cidade. Todas possuem dormitório e duas camas de solteiro,
além de banheiro privativo em uma área total de 18 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone direto no quarto

• TV LCD via satélite
• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais

• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros
possuem tomadas de 110 V para equipamentos de

• Cofre de segurança eletrônico
• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço

até 50 W)
• Mobiliário em estilo colonial

diário de artigos de banho
• Espelho corporal clássico

• Penteadeira e espelho

• Camas: 2 Twin

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE WITH BALCONY
Espaçosas e confortáveis acomodações com vistas para a cidade ou para o
pátio interno. Todas possuem dormitório, camas king ou twin size e banheiro
privativo em uma área total de 16 m². Ideais para casais com criança ou
grupos de três adultos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• 1 berço extra a pedido

• TV LCD via satélite
• Telefone direto no quarto

• Cama Queen-size
• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais
• Cofre de segurança eletrônico

possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)

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

• Mobiliário em estilo colonial
• Penteadeira e espelho

• Espelho corporal clássico

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SALÓN CARIBE
No quinto piso do hotel, o “Salón Caribe” lhe convida a descobrir os segredos das
tradicionais culinárias de Camagüey, acompanhado pelas incomparáveis vistas da
cidade e seu centro histórico. Desfrute de suas atrativas propostas de buffet
internacional tanto em cafés da manhã quanto em jantares, além de um menu
especial à la carte para almoços.
Especialidade: Bufê

Capacity: 100

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 -

Almoço: 12:00 - 15:00, À la carte

10:00, Bufê

Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
LAS ARECAS
Junto ao lobby principal do hotel e com entrada independente pela rua Maceo, esta
cafeteria oferece atrativos serviços de lanches rápidos e bebidas 24 horas por dia
em uma atmosfera tradicionalmente camagüeyana. Sua marquise diferenciada e a
sóbria decoração a transformam em um local de visita obrigatória na cidade.
Especialidade: Bebidas e snacks

Capacity: 46

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

BARES
BAR 1920
Entre o tranquilo pátio interno do hotel e a piscina, você poderá desfrutar durante
o dia de coquetéis tradicionais cubanos e de uma seleta carta de bebidas no nosso
bar “1920”. Apresentações de balé aquático e música ao vivo trazem tranquilidade
a esta área, para o deleite dos nossos clientes.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 35

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 17:00, À la carte

Localização: Piscina

CAMAGUEY
Sua ampla carta de bebidas, licores e cafés são a opção perfeita para viver
momentos especiais no elegante ambiente do nosso lobby. Desfrute também do
acompanhamento com a música de pequenos grupos ao vivo.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 41

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Lobby

Horário: 14:00 - 02:00, À la carte

MIRADOR
Nosso bar-terraço, situado no terraço do hotel e com apresentações musicais ao
vivo, é um lugar especial para desfrutar do fim da tarde em companhia de amigos
e familiares. Destaca-se pelo refinado serviço de coquetelaria tradicional, além de
licores e cafés, junto às melhores vistas do centro histórico da cidade.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 54
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 16:00 - 23:59, À la carte

TINAJÓN
Este acolhedor bar, localizado no quinto piso do hotel, junto ao restaurante “Salón
Caribe”, é um convite permanente para desfrutar do requintado café da região ou
para tomar um aperitivo antes de almoçar ou jantar. Suas belas vistas para a
cidade o transformam em um lugar íntimo e especial.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 0

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 07:00 - 22:00, À la carte

