HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ

UM CLÁSSICO NO CENTRO DE CIENFUEGOS
O Hotel La Unión se destaca por sua história singular, excelente localização no Centro Histórico da cidade e a atmosfera especial
de seus belos pátios internos, que o tornaram um clássico da hotelaria de Cienfuegos. Confortáveis acomodações e serviços
funcionais para os visitantes dessa bela cidade do centro-sul de Cuba.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Circuitos

O MELHOR DE HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Desfrute de uma autêntica experiência da bela cidade de Cienfuegos
Acolhedor edifício colonial e confortáveis acomodações com vistas para a cidade e para dois
belos pátios internos
Diversas opções de acomodação e proposta gastronômica funcional
Diversas instalações para encontros profissionais ou de negócios, viagens românticas,
passeios e circuitos turísticos
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Confortáveis acomodações com vistas para a cidade ou o pátio interno,
localizadas nos andares 2 - 3. Em uma área de 34 m², possuem dormitório-TV,
camas dobles ou King Size e banheiro com banheira. Ideais para desfrutar da
serenidade e do encanto de La Unión.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Espelho de maquilhagem

• Cofre de segurança
• Serviço de quarto 24 horas

• Cabideiro de chão (porta-roupa)
• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
• Telefone direto no quarto
• Banheiro com banheira e ducha, secador de cabelo
e serviço de artigos de banho

• TV LCD via satélite
• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais
• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros
possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)
• Espelho corporal clássico

• Camas de casal ou king

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Em um amplo espaço de 50 m², as nossas acomodações Junior Suite, com
mobília clássica e excelentes recursos, oferecem vistas para a cidade ou para
o pátio interno nos andares 2-3. Possuem instalações como hall,
sala/dormitório com TV, camas dobles ou King Size e banheiro.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança
• Hall de entrada

• Espelho de maquilhagem
• Serviço de quarto 24 horas

•
•
•
•

• TV LCD via satélite
• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Sala/dormitório com TV e banheiro
• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros
possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)
• Camas de casal ou king
• Espelho corporal clássico

Cabideiro de chão (porta-roupa)
1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
Telefone direto no quarto
Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais

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

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUÍTE
Amplas e confortáveis suítes de 82 m² que proporcionam excelentes vistas
para a cidade ou o pátio interno. Contam com uma ampla recepção com salaescritório com porta que separa do dormitório, 2 banheiros (um vestíbulo e
outro com banheiro), dormitório com TV e camas King Size. São ideais para
estadias de casais ou de viagens a negócios e estão localizadas nos andares 1
a 3.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Espelho de maquilhagem

• Cofre de segurança
• Hall de entrada

• Serviço de quarto 24 horas
• TV LCD via satélite

• Cabideiro de chão (porta-roupa)
• Camas king size

• 2 banheiros
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
• Telefone direto no quarto

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais

• 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

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
1869
Sua decoração com motivos dos clássicos pátios coloniais cubanos e belos vitrais,
torna o nosso restaurante “1869” um local especial para desfrutar de um serviço
ágil de Buffet Internacional em cafés da manhã, almoços e jantares, além de
propostas à la carte, experiências de show cooking e sala privada com adega.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 70
Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 07:00 - 10:00, Bufê

GASTRONOMIA

BARES
DAMA AZUL
O mitológico personagem das lendas nativas da região dá o nome ao nosso barpiscina, que oferece seus serviços durante todos os dias junto a um dos belos
pátios internos. Um recanto perfeito para aproveitar momentos de prazer ou
descanso, degustar um típico coquetel cubano, um saboroso café ou a bebida de
sua preferência.
Especialidade: Bebidas e snacks

Capacity: 50

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 22:00, Snack bar

VENUS NEGRA
Acompanhado pela bela vista do centro histórico da cidade de Cienfuegos e sua
extensa baía, você poderá desfrutar no nosso Bar Terraço Chill-out da clássica
coquetelaria cubana, além de uma ampla seleção de bebidas internacionais.
Espaço ideal para noites de romance, reuniões de amigos e coquetéis de negócios.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 100
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 22:00, À la carte

