HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ

O AUTÊNTICO ESTILO DE CIENFUEGOS
Localizado em uma das áreas mais exclusivas da linda cidade do mar, o Hotel Jagua satisfaz os mais diversos gostos graças às
suas diversas opções de acomodação, sua variada gastronomia e o fantástico entorno natural e cultural que o cerca.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Circuitos

O MELHOR DE HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Uma experiência única no belo ambiente natural e cultural de Cienfuegos
Confortáveis e modernas acomodações com belas vistas para o mar, a apenas 5 minutos do
centro histórico
Diversas opções de acomodação, além de serviço Day Around & Dining Around entre
restaurantes e bares
Cenários memoráveis para viagens de casamentos e luas de mel
Instalações para a organização e desenvolvimento de encontros profissionais ou de negócios
em locações especializadas
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD
Acomodações confortáveis de 32 m² localizadas no edifício principal do hotel.
Com vistas para a baía, a cidade ou a piscina, todas contam com dormitório,
camas doble ou King Size, TV, varanda e banheiro com banheira.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

•
•
•
•

•
•
•
•

Minibar
Serviço de quarto
Varanda
Banheiro com chuveiro

Secador de cabelo
Amenidades no banheiro
1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
Camas de casal ou king

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD ROOM WITH PARKING LOT & POOL
VIEW
Situadas en una zona independiente de cabañas en planta baja, anexa al
edificio principal del hotel, estas cómodas habitaciones de 32 m2 resultan
muy funcionales, ya que cuentan con parqueo propio y acceso directo a la
piscina, además de dormitorio, cama Twin Size, TV y baño con bañera.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

• Minibar
• Camas de solteiro / king size
• Banheiro com chuveiro

• Amenidades no banheiro
• Vista da piscina
• Secador de cabelo no banheiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE VISTA MAR
Nos andares superiores do edifício principal do hotel estão localizadas essas
confortáveis e amplas acomodações, com varandas de onde é possível
desfrutar das belas vistas da cidade e da baía de Cienfuegos. Em uma área de
64 m² que possui hall, sala-dormitório com TV e cama King Size, banheiro com
banheira e varanda.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

• Minibar
• Hall de entrada

• Serviço de quarto
• Amenidades no banheiro

• Varanda
• Cama King size

• Quarto-TV
• Banheiro com banheira

• Sala de TV

• Secador de cabelo no banheiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PERLA DEL MAR VILLA - STANDARD
Acomodações com belas vistas para a baía de Cienfuegos. Localizadas em
uma casa estilo Villa Hostal de dois andares, com instalações próprias, seu
design e ambientação mantiveram o espírito da década de 1950. Possuem
varanda ou terraço, dormitório com TV e banheiro com banheira, camas
dobles.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

• Minibar
• Serviço de quarto

• Secador de cabelo
• Amenidades no banheiro

• Camas de solteiro / king size
• Banheiro com banheira

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
• Instalações “Villa Perla del Mar”:
- Entrada independente
- Estacionamento próprio
- Lounge-bar hall, bar e restaurante terraço
- Jacuzzi, solário com espreguiçadeiras e terraço mirante
- Day Around e Dining Around

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PALACIO AZUL VILLA - STANDARD
O Palacio Azul é uma bela Vila em estilo eclético junto à marina de
Cienfuegos. A vila conta com acomodações clássicas de elegante design,
nomeadas a partir de flores típicas da ilha e, além de sua decoração peculiar
com móveis originais, contam com dormitório e com TV, além de banheiro
com banheira, camas dobles ou Triples e vistas para o jardim.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança

• TV por satélite

• Minibar

• Secador de cabelo

• Serviço de quarto
• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• Amenidades no banheiro
• Banheiro com banheira

• Camas duplas ou triplas

• Secador de cabelo no banheiro

• Instalações “Villa Palacio Azul”:
- Entrada independente
- Estacionamento próprio
- Lounge-bar hall, bar e restaurante terraço
- Jacuzzi, solário com espreguiçadeiras e terraço mirante

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
CASA VERDE VILLA - STANDARD
Sua fachada de uma intensa cor verde, sua arquitetura em estilo vitoriano e
suas telhas coloniais distinguem a bela Villa Casa Verde no entorno de Punta
Gorda. Suas amplas acomodações padrão estão ambientadas com móveis de
estilo colonial e nos espaços comuns destaca-se a decoração típica do Art
Nouveau e do Art Decó. No piso térreo ou superior, todas possuem dormitório
com TV e banheiro com banheira, camas dobles ou King Size e vista para o
terraço ou para o mar.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança
• Minibar

• TV por satélite
• Secador de cabelo

• Serviço de quarto

• Amenidades no banheiro

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• Banheiro com banheira

• Camas de casal ou king

• Instalações “Villa Casa Verde”:
- Entrada independente
- Estacionamento próprio
- Lounge-bar hall, bar e restaurante terraço
- Jacuzzi, solário com espreguiçadeiras e terraço mirante
- Ginásio, jardins e bosque

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PALACIO AZUL VILLA - STANDARD SEA VIEW
O Palacio Azul é uma bela Vila em estilo eclético junto à marina de
Cienfuegos. A vila conta com acomodações clássicas de elegante design,
nomeadas a partir de flores típicas da ilha e, além de sua decoração peculiar
com móveis originais, contam com dormitório e com TV, além de banheiro
com banheira.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança

• TV por satélite

• Minibar

• Secador de cabelo

• Serviço de quarto
• Amenidades no banheiro

• Camas de casal
• Sala-Hall

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• Banheiro com banheira

• Instalações “Villa Palacio Azul”:
- Entrada independente
- Estacionamento próprio
- Lounge-bar hall, bar e restaurante terraço
- Jacuzzi, solário com espreguiçadeiras e terraço mirante

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PERLA DEL MAR VILLA - JUNIOR SUITE SEA VIEW
Um elegante e impressionante design interior diferencia essas acomodações
em uma bela casa em estilo Villa Hostal de dois andares, com instalações
próprias e vistas únicas para a baía de Cienfuegos. Todas possuem varanda
ou terraço, hall, mesa para café da manhã, dormitório com TV e banheiro com
banheira, camas dobles.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança
• Minibar

• TV por satélite
• Secador de cabelo

• Serviço de quarto

• Terraço

• Amenidades no banheiro

• Mesa de café da manhã

• Banheiro com banheira

• Instalações “Villa Perla del Mar”:
- Entrada independente
- Estacionamento próprio
- Lounge-bar hall, bar e restaurante terraço
- Jacuzzi, solário com espreguiçadeiras e terraço mirante
- Day Around e Dining Around

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
CASA VERDE VILLA - JUNIOR SUITE SEA VIEW
Uma fachada de uma intensa cor verde, arquitetura em estilo vitoriano e
típicas telhas coloniais distinguem a bela Villa Casa Verde no entorno de Punta
Gorda. Possui amplas acomodações Junior Suite Vista Mar, ambientadas com
móveis em estilo colonial, enquanto nos espaços comuns o destaque é a
decoração Art Nouveau e Art Decó. Localizadas no piso superior, as
acomodações possuem hall, dormitório com TV e banheiro com banheira,
cama King Size e vista para o terraço ou para o mar.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança

• TV por satélite

• Minibar

• Secador de cabelo

• Serviço de quarto
• Camas king size

• Amenidades no banheiro
• Banheiro com banheira

• Instalações “Villa Casa Verde”:
- Entrada independente
- Estacionamento próprio
- Lounge-bar hall, bar e restaurante terraço
- Jacuzzi, solário com espreguiçadeiras e terraço mirante
- Ginásio, jardins e bosque

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
ESCAMBRAY
Este restaurante oferece um buffet rico e variado, com sugestivas propostas da
cozinha internacional, mesas de show cooking e espaços reservados. No horário do
café da manhã e jantar, todos os clientes do hotel e das vilas são bem-vindos para
desfrutar de uma grata experiência. Está localizado no lobby do edifício central e
está ambientado com obras de reconhecidos artistas cubanos.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 250

internacional

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

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

LOS LAURELES
Este sugestivo restaurante está localizado em um fresco pátio junto ao mítico
Palacio de Valle. O local ideal para quem deseja explorar as maravilhas da culinária
cubana em uma proposta de buffet e entretenimento com grupos pequenos de
música tradicional.
* Destinado a solicitações de grupo exclusivas
Especialidade: Comida caribenha

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Palacio de Valle

Horário: 12:00 - 15:00, Bufê

19:00 - 22:00, Bufê

PALACIO DE VALLE
No importante Palacio de Valle, uma das joias da arquitetura de Cienfuegos, você
poderá desfrutar de almoços e jantares únicos graças à rica atmosfera de seu
design e decoração, bem como o entorno da bela baía de Cienfuegos. Além do
nosso restaurante com serviço à la carte, os clientes têm à sua disposição duas
adegas com serviço especializado de sommelier e uma ampla carta de vinhos,
espaço ideal para jantares privados.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 160

internacional

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Palacio de Valle

Horário: 12:00 - 23:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
BAR TERRAÇO – CASA VERDE
Em um belo terraço com espaço junto ao mar, o bar da Villa Casa Verde propõe
degustar impressionantes coquetéis tropicais e sua variada seleção de bebidas e
licores internacionais ao lado da tranquila baía de Cienfuegos. Seu excelente
serviço à la carte é complementado com ofertas especiais para viagens de
negócios e reuniões.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Casa Verde

Horário: 24 horas

GUANAROCA
O bar-cabaret Guanaroca, com sala multiuso, está localizado no edifício principal
do hotel. Espaço por excelência para se divertir, desfrutar e realizar eventos e
celebrações. Sua decoração temática, a animação musical com grupos pequenos
ao vivo e um sugestivo projeto audiovisual são complementados com um
excelente serviço de bar à la carte.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 300

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 22:00 - 02:00

LOUNGE BAR - PERLA DEL MAR
O lounge bar-terraço da Villa Perla del Mar se distingue por suas incomparáveis
vistas da baía de Cienfuegos. Desfrute plenamente de momentos especiais em
companhia de refrescantes coquetéis e de uma variada seleção de bebidas
internacionais. Excelente serviço à la carte com um espaço de moderno design
interior.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Casa Perla del Mar

Horário: 24 horas

LOUNGE BAR – PALACIO AZUL
O lounge bar da Villa Palacio Azul, com terraços e belas vistas para a baía de
Cienfuegos, convidam a desfrutar de momentos únicos acompanhado pela bebida
de sua preferência. Excelente serviço à la carte com um espaço de sugestivo
design interior.
* Oferece serviços de café da manhã (07h00 - 10h00)
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 60
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Casa Palacio Azul

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

BARES
JAGUA
Com terraço externo e espaço para piano, o Lobby Bar Jagua, localizado no edifício
principal do hotel, convida a compartilhar agradáveis jantares. Sua atraente
proposta de bebidas e coquetéis à la carte, acompanhados por apresentações
musicais ao vivo, além de serviço de Tea Time, snacks e café da manhã
continental, permitirão aproveitar momentos especiais a qualquer hora do dia.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 70

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

CAONAO
Localizado na área de piscina do edifício central do hotel, o Bar Caonao oferece
uma variada proposta de snacks, licores, bebidas internacionais e refrescantes
coquetéis com serviço à la carte. Com uma bela vista da baía de Cienfuegos e
programas de entretenimento musical ao vivo, é o cenário perfeito para
compartilhar momentos de descontração durante o dia ou de um romântico
entardecer junto ao mar.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 100

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 09:00 - 19:00, À la carte

EL BODEGÓN - PALACIO DEL VALLE
No nosso agradável Bar-TV, você poderá desfrutar em um ambiente familiar das
emoções de importantes eventos esportivos ou simplesmente de momentos de
autêntica diversão. Com serviço à la carte de bebidas e licores, também conta com
uma exclusiva adega com duas salas privadas para jantares e degustações de
vinhos sob os cuidados de sommeliers profissionais.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Palacio de Valle

Horário: 10:00 - 22:00, À la carte

LA TERRAZA - PALACIO DE VALLE
No andar superior do singular Palacio de Valle, o Bar La Terraza proporciona uma
das mais impressionantes vistas de Cienfuegos. Desse ponto, tanto a baía como a
cidade e as montanhas de Escambray, formam um conjunto memorável, ideal para
degustar um típico coquetel cubano, uma taça de vinho ou um saboroso café
crioulo. É um lugar perfeito para o romance e a cumplicidade, com
acompanhamento de propostas musicais ao vivo e um impressionante serviço à la
carte.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Palacio de Valle

Horário: 20:00 - 02:00, À la carte

