MELIÁ BUENAVISTA

OÁSIS DE PAZ, PRIVACIDADE E EXCLUSIVIDADE
Resort 5 Estrelas Tudo Incluído , concebido Somente para Adultos maiores de 18 anos. Situa-se no ambiente ecológico de Cayo
Santa María. É cercado por praias e enseadas que lhe conferem um ambiente privativo e mágico.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- YHI SPA
- Solo Adultos

O MELHOR DE MELIÁ BUENAVISTA
All The Level, com atendimento sofisticado de mordomos
Tudo Incluído e sem pulseira
Total privacidade e exclusividade, exclusivo para adultos
Localizado numa Reserva da Biosfera
Rodeado por três praias paradisíacas e enseadas virgens
Bangalôs construídos sobre pilotis
Yhi Spa “Aguas frescas” com variados tratamentos e
serviços
Wi-Fi Gratuito
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3

4

free

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE THE LEVEL
Nossas 50 Junior Suites The Level de 62 m² são muito confortáveis, espaçosas
e funcionais. Situam-se em bangalôs de 2 andares. Têm terraço com bancosofá e vista para o jardim ou a piscina. Dispõem de banheira de
hidromassagem e pequeno terraço de banho com ducha ao ar livre.

INSTALAÇÕES
• Ferro e tábua de passar
• Ventilador de teto

• Secador de cabelo
• Amenidades de luxo no banheiro

• Menu de travesseiros
• Banheiro completo, com chuveiro e banheira por
separado
• Balança de peso
• TV LCD via satélite
• Roupão de banho e chinelos

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Toalhas de praia
• Telefone no quarto/banheiro
• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá
• Vista para jardim/piscina
• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja
• Terraço com banco-sofá
• Mesa e cadeiras no terraço
• Banheira com hidromassagem

•
•
•
•

Sala-TV-Quarto
Terraço com banho de chuveiro ao ar livre
Conexão Wi-Fi (grátis)
Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE SEA VIEW THE LEVEL
Os 20 quartos Junior Suite Vista Mar The Level, com 62 m², são ideais para
relaxar, desfrutar ou simplesmente sonhar. Encontram-se em andar térreo de
bangalôs de 2 andares. Têm terraço com banco-sofá e vista para o mar.
Dispõem de banheira de hidromassagem e pequeno terraço de banho com
ducha ao ar livre.

INSTALAÇÕES
• Ferro e tábua de passar
• Ventilador de teto

• Secador de cabelo
• Amenidades de luxo no banheiro

• Vista para o mar garantida
• Espelho de maquiagem no banheiro
• Telefone no quarto/banheiro
• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá
• Roupão de banho e chinelos
• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja
• Terraço com banho de chuveiro ao ar livre
• Conexão Wi-Fi (grátis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menu de travesseiros
Toalhas de praia
Balança de peso
TV LCD via satélite
Banheira de hidromassagem no banheiro
Sala-TV-Quarto
Terraço com banco-sofá
Mesa e cadeiras no terraço
Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

ROMANCE JUNIOR SUITE SEA VIEW THE LEVEL
Torne seu sonho realidade ficando em qualquer um dos nossos 30
maravilhosos quartos Romance Junior Vista Mar The Level com 62 m². Muito
acolhedores, espaçosos e confortáveis. Situam-se no andar superior de
bangalôs de 2 andares. Têm terraço com banco-sofá e vista para o mar.
Dispõem de banheira de hidromassagem e pequeno terraço de banho com
ducha ao ar livre.

INSTALAÇÕES
• Ferro e tábua de passar
• Ventilador de teto

• Secador de cabelo
• Amenidades de luxo no banheiro

• Vista para o mar garantida
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Menu de travesseiros
• Toalhas de praia

• Telefone no quarto/banheiro
• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Balança de peso
• TV LCD via satélite

• Roupão de banho e chinelos

• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja

• Sala-TV-Quarto

• Terraço com banco-sofá

• Terraço com banho de chuveiro ao ar livre
• Banheiro com banheira de hidromassagem

• Mesa e cadeiras no terraço
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE LEVEL ROYAL SUITE
Concebidos para o romance e o amor. Assim são nossas 2 Royal Suite The
Level. Encontram-se em andar térreo de bangalôs de 2 andares. Ocupam
106,83 m². Têm palapa/refeitório de café da manhã externo no jardim, 2
terraços com banco-sofá e vista para o jardim, banheira de hidromassagem,
terraço de banho com ducha ao ar livre e vista privilegiada do ambiente de
Punta Madruguilla. Privacidade, conforto e uma decoração romântica para
tornar a sua estadia uma lembrança inesquecível.

INSTALAÇÕES
• Minibar variado
• Secador de cabelo

• Ferro e tábua de passar
• Ventilador de teto

• Amenidades de luxo no banheiro
• Menu de travesseiros

• Vista para o mar garantida
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Toalhas de praia
• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Balança de peso
• Mesa e cadeiras na varanda

• Camas king size
• Decoração romântica

• Roupão de banho e chinelos
• Palapa-Café da manhã ao ar livre

• Terraço com banho de chuveiro ao ar livre

• Banheiro com banheira de hidromassagem

• Sala de estar/jantar-TV
• Terraço com sofá (sala e quarto)

• Quarto-TV
• Sanitários (sala e quarto)

• Jardim térreo
• Telefone sem fio no quarto

• Telefone na sala/banheiro
• TV LCD - sala e quarto

• Vista privilegiada para Punta Madruguilla

• Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Nossas 2 Grand Suite Vista Mar The Level se destacam por sua elegância,
privacidade e extremo conforto. Situam-se no andar de cima de bangalôs de 2
andares e usufruem de vista para o mar. Ocupam 106,83 m². Têm 2 terraços
com banco-sofá, banheira de hidromassagem, terraço de banho com ducha
ao ar livre e vista privilegiada do ambiente de Punta Madruguilla.

INSTALAÇÕES
• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Ventilador de teto

• Amenidades de luxo no banheiro

• Vista para o mar garantida

• Menu de travesseiros
• Toalhas de praia

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Balança de peso

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Camas king size

• Roupão de banho e chinelos

• Terraço com banho de chuveiro ao ar livre

• Mesa e cadeiras no terraço

• Banheiro com banheira de hidromassagem

• Sala de estar/jantar-TV
• Terraço com sofá (sala e quarto)

• Quarto-TV
• Sanitários (sala e quarto)

• Telefone na sala/banheiro

• Telefone sem fio no quarto

• TV LCD - sala e quarto

• Vista privilegiada para Punta Madruguilla

• Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

VILLA ZAIDA DEL RIO THE LEVEL
Onde a tranquilidade e a privacidade são um estilo de vida, fica essa villa
única de 250 m². Possui muito conforto, elegância e uma belíssima decoração,
inspirada na obra da pintora cubana que lhe dá nome.

INSTALAÇÕES
• Telefone

• Cofre de segurança

• Minibar variado
• Secador de cabelo

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Vista para o mar garantida

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Cabideiro de chão (porta-roupa)

• Amenidades no banheiro

• Balança de peso
• Cafeteira elétrica com café e chá

• TV LCD via satélite
• Reprodutor de CD-MP3-Rádio e DVD

• Mesa, cadeiras, poltronas e espreguiçadeiras na

• Cozinha

varanda

• Bar completo com bebidas premium

• Chalé de campo independente, com telhas

• Sala de jantar/Cozinha-bar

• Sala de estar/banheiro
• Sala-escritório

• Andar alto com terraços
• Minibar/Cozinha/Bar

• Poltronas de balanço nos terraços e no quarto

• Acesso direto e privativo ao mar

• Piscina/jacuzzi/solário

• Banheiro com claraboia, chuveiro e banheira de

• Cama King size

hidromassagem
• Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

VILLA 3 DORMITORIOS THE LEVEL
Desfrute de uma grande privacidade neste ambiente único Somente para
Adultos à qual se somam os benefícios do exclusivo serviço The Level. Nossa
bela vila de 3 dormitórios espera por você para que desfrute de férias
verdadeiramente luxuosas em um ambiente único de frente para o mar com
três amplas acomodações, piscina semiolímpica e cômodos espaços externos
preparados com terraço para churrasqueira e acesso direto à área de praia.

INSTALAÇÕES
• Sala-Hall

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Estacionamento independente e portal

• Eletricidade 220 V/ 60 H

• Sala de jantar e sala de estar com TV

• Cozinha Bar integrada à sala de jantar

Mesa retangular com 12 cadeiras
TV 55" com portas USB, HDMI, Data

Fogão de vitrocerâmica 4 bocas
suporte, prateleira, micro-ondas, pia

Sofá seccional e poltrona

Refrigerador de 2 portas

Mesa de centro
Ventiladores de teto
• Sala de TV
TV 75” com portas USB, HDMI, Data
Sofás seccionais
Alto-falante móvel independente por Bluetooth, USB ou
cartão SD, controle remoto e microfone sem fio.
• Grande terraço pátio e grill

Balcão de bar com 4 banquetas
• Cozinha de serviços e área de serviço de mordomo
• Sala de jogos
Mesa de bilhar profissional
• Escritório profissional
Escritório profissional com escrivaninha, cadeira giratória e
poltronas para visitantes e conexão por cabo (ETERNET)
• Corredor de circulação interna

Mesa de jantar retangular com 12 cadeiras

• Banheiro de visitas

Sofás, poltronas e mesas de centro

• Acomodações para convidados (2) (65 m²)

Churrasqueira externa e pia
Jacuzzi e duchas de piscina

Distribuição idêntica para cada um.
hall-vestíbulo.

Piscina semiolímpica (25 x 20 x 1,35)

Closet-vestíbulo com cofre.
Dormitório com cama King.
Banheiro com banheira e ducha dupla.
TV 55”com portas USB, HDMI, Data, I-Dock station.
Entradas USB duplas para carregar.
Ventilador de teto.
Balança pessoal no banheiro.
Roupão de banho e chinelos.
• Acomodação principal
(113 m²)
Hall-vestíbulo
Closet-vestíbulo com cofre
TV 55” com portas USB,
HDMI, Data
I-Dock Station
Entradas USB duplas para
carregar
Ventilador de teto
Balança pessoal no
banheiro
Roupão de banho e
chinelos
Sauna
Banheiro com banheira de
hidromassagem e ducha
dupla.

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

VILLA 4 DORMITORIOS THE LEVEL
Presenteie a si mesmo com as férias perfeitas nesta idílica vila junto ao mar.
Você poderá relaxar em um ambiente de absoluta privacidade Somente para
Adultos, que concebemos com o mais alto padrão de conforto do nosso
serviço The Level. Esta deslumbrante vila possui 4 amplas acomodações,
além de contar com uma piscina semiolímpica e agradáveis espaços externos
preparados com terraço para churrasco e que oferece acesso direto à praia.

INSTALAÇÕES
• Sala-Hall

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Estacionamento independente e portal
• Sala de jantar e sala de estar com TV

• Eletricidade 220 V/ 60 H
• Cozinha Bar integrada à sala de jantar

Mesa retangular com 12 cadeiras

Fogão de vitrocerâmica 4 bocas

TV 55" com portas USB, HDMI, Data

suporte, prateleira, micro-ondas, pia

Sofá seccional e poltrona
Mesa de centro

Refrigerador de 2 portas
Balcão de bar com 4 banquetas

Ventiladores de teto
• Sala de TV
TV 75” com portas USB, HDMI, Data
Sofás seccionais
Alto-falante móvel independente por Bluetooth, USB ou
cartão SD, controle remoto e microfone sem fio.
• Grande terraço pátio e grill
Mesa de jantar retangular com 12 cadeiras
Sofás, poltronas e mesas de centro

• Cozinha de serviços e área de serviço de mordomo
• Sala de jogos
Mesa de bilhar profissional
• Escritório profissional
Escritório profissional com escrivaninha, cadeira giratória e
poltronas para visitantes e conexão por cabo (ETERNET)
• Banheiro de visitas
• Acomodações para convidados (2) (65 m²)
Distribuição idêntica para cada um.

Churrasqueira externa e pia

hall-vestíbulo.

Jacuzzi e duchas de piscina

Closet-vestíbulo com cofre.

Piscina semiolímpica (25 x 20 x 1,35)

Dormitório com cama King.
Banheiro com banheira e ducha dupla.
TV 55”com portas USB, HDMI, Data, I-Dock station.
Entradas USB duplas para carregar.
Ventilador de teto.
Balança pessoal no banheiro.
Roupão de banho e chinelos.
• Acomodação principal 1

• Acomodação principal 2

(113 m²). Térreo

(120 m2). Andar alto

Hall-vestíbulo
Closet-vestíbulo com cofre
TV 55” com portas USB,
HDMI, Data
I-Dock Station
Entradas USB duplas para
carregar
Ventilador de teto

Hall-vestíbulo
Closet-vestíbulo com cofre
TV 55” com portas USB,
HDMI, Data
I-Dock Station
Entradas USB duplas para
carregar
Ventilador de teto

Balança pessoal no

Balança pessoal no

banheiro
Roupão de banho e

banheiro
Roupão de banho e

chinelos

chinelos

Sauna

Sauna

Banheiro com banheira de
hidromassagem e ducha
dupla.

Cama King size
Banheiro com banheira de
hidromassagem e ducha
dupla.

GASTRONOMIA

THE LEVEL
RESTAURANTE BISTRÔ "LOS NAVEGANTES"
Localizado no edifício central do hotel, ao lado do Restaurante Internacional.
Equipado com ar condicionado e janelas panorâmicas com vista para os terraços
externos, a piscina central e a enseada Punta Madruguilla. Animação: música ao
vivo de pequeno formato.
Especialidade: Gourmet

Capacity: 42

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

Localização: Interior

RESTAURANTE INTERNACIONAL "LOS CARIBES"
Localizado no edifício central. Equipado com ar condicionado e oferece pratos
variados no mais puro estilo gourmet. Animação: música ao vivo de pequeno
formato.
Especialidade: Gourmet

Capacity: 71

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À

Localização: Interior

la carte

RESTAURANTE RANCHÓN PLAYA "LOS MARINOS"
Ranchón caribenho, localizado em edifício independente de frente e com vista
para o mar e para a estrada de acesso à entrada do hotel. Equipado com ar
condicionado, está rodeado por terraços externos com vista para a praia e a
enseada Punta Madruguilla. Conta com bar próprio para serviço de bebidas
quentes e geladas a qualquer momento. Animação: música ao vivo de pequeno
formato
Especialidade: Gourmet

Capacity: 62

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Café da manhã: 07:30 -

Localização: Exterior
Almoço: 13:00 - 16:00, À la carte e

11:00, À la carte e minibuffet

minibuffet

Jantar: 18:30 - 22:00, À la carte e minibuffet

GASTRONOMIA

BARES
BAR PISCINA "LA CARACOLA"
Fica no edifício central do hotel, na área da piscina principal. É um local aberto e
com áreas de terraços externos com vista para a piscina, os espelhos de água e a
enseada Punta Matamoros. Oferece serviços na piscina, na área dos bangalôs.
Especialidade:

Capacity: 6

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 17:00

BAR PLAYA "LA DUNA"
Situado na passarela que une o edifício principal ao restaurante ranchón da praia.
Presta serviços na praia e na piscina, na área dos bangalôs.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 5

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 17:00

LOBBY BAR E PIANO BAR "LA NOTTE"
Localiza-se no edifício central do hotel, em frente à piscina principal. Equipado com
ar condicionado, conta também com áreas de terraços exteriores com vista para a
piscina, os espelhos de água e a enseada Punta Matamoros. Serviço de Piano Bar
(19h00 - 22h00): Animação com música de piano. Pianista
Especialidade:

Capacity: 82

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

SUNSET BAR
Nosso bar de praia convida você a desfrutar da sublime paisagem costeira de
Cayo Santa María. Ideal para se refrescar na bela praia ou acompanhar os mágicos
entardeceres junto ao mar.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 15

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 19:00

