MELIÁ CAYO COCO

A OPÇÃO MAIS COMPLETA E ELEGANTE EM CAYO COCO
Resort Tudo Incluído 5 Estrelas, concebido Somente para Adultos maiores de 18 anos. Localizado em Cayo Coco, lar de uma
colônia de flamingos cor-de-rosa. Recomendado para casais.
INTERESTS
- Estadia prolongada
- Casamentos e luas de mel
- Solo Adultos

O MELHOR DE MELIÁ CAYO COCO
Quartos de luxo com serviços exclusivos Luxury
Tudo Incluído concebido para maiores de 18 anos
Bangalôs confortáveis sobre uma lagoa natural de água do mar
Unido à terra firme pela primeira estrada de pedras construída sobre o mar em
Cuba
Day around free entre os hotéis Meliá de Cayo Coco
Praia virgem propícia para mergulho e pesca
Wi-Fi Gratuito
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Com elevado conforto, espaço e funcionalidade, são os 168 quartos Clássicos
de 32 m². Inundados pela luz e pelo colorido tropicais do ambiente natural e
das suas praias de areias brancas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• Ferro e tábua de passar
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•

Secador de cabelo
Espelho de maquiagem no banheiro
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Amenidades no banheiro
Minibar reabastecido diariamente
Banheiro com banheira ou chuveiro
1 estação de acoplamento

Guarda-chuva
Mesa e cadeiras no terraço/varanda
TV LCD
Vista para o jardim
Conexão Wi-Fi (grátis)
Bule de chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND PREMIUM LAGOON VIEW
O desfrute de uma estadia única em um lugar paradisíaco está ao seu alcance
num dos belos quartos GRAND PREMIUM Vista Laguna de 32 m². Confortáveis,
amplos e funcionais.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Telefone
• Secador de cabelo

•
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Guarda-chuva
Quartos para fumantes e não fumantes
Mesa e cadeiras no terraço/varanda
TV LCD
Varanda
Conexão Wi-Fi (grátis)
1 estação de acoplamento

Espelho de maquiagem no banheiro
Vista para a lagoa garantida
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Amenidades no banheiro
Minibar reabastecido diariamente
Bule de chá
Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
São muito acolhedores, amplos e funcionais, os 6 quartos Junior Suite, de
45 m². Confortáveis e inundados de luz e colorido pelo ambiente natural de
praias e mar.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Telefone
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Terraço

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Hall de entrada

• Mesa e cadeiras no terraço/varanda
• TV LCD

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Amenidades no banheiro

• Minibar reabastecido diariamente
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Cama King size
• Bule de chá

• 1 estação de acoplamento

• Chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE LAGOON VIEW
Onde a tranquilidade é um estilo de vida. São estas 2 Junior Suite Vista
Laguna de 45 m². Têm alto conforto, elegância e uma decoração em harmonia
com o maravilhoso ambiente que as rodeia.

INSTALAÇÕES
• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Vista para a lagoa garantida

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Hall de entrada

• TV LCD
• Camas king size

• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras no terraço

• Minibar reabastecido diariamente
• Bule de chá

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• 1 estação de acoplamento

• Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE LAGOON VIEW
Em perfeita harmonia com a natureza intocada que as rodeia, estão as 12
Grand Suite Vista Laguna de 55 m². Espaçosas, bonitas e com alto conforto.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Guarda-chuva

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Vista para a lagoa garantida
• TV LCD

• Hall de entrada
• Telefone no quarto/banheiro

• Amenidades no banheiro

• Camas king size

• Mesa, cadeiras, poltronas e espreguiçadeiras na

• Minicozinha

varanda

• Minibar reabastecido diariamente

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• 1 estação de acoplamento

• Bule de chá
• Banheiro com chuveiro

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
ARENA REAL
Da bela praia ao restaurante “Arena Real”, somente alguns passos; da cozinha até
sua mesa, somente sua ordem. Serviço à la carte impecável de bebidas e pratos
fortes, combinados com um delicioso buffet. O almoço, ao ar livre. À noite, oferece
um serviço à la carte mais refinado.
Especialidade: Cozinha crioula

Capacity: 124

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: Almoço: 12:30 - 15:00

Jantar: 18:30 - 22:00, À la carte

DEL SOL
Encontra-se entre o lobby e a piscina, com seu ambiente refinado e agradáveis
combinações de cores. O toque distintivo começa com a recepção: uma taça de
espumante, enquanto conduzem você até a mesa. Além disso, as noites temáticas
são uma viagem revigorante pelas diversas culturas culinárias.
Especialidade: Bufê

Capacity: 282

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:30 10:00, Bufê

Almoço: 12:30 - 14:30, Bufê
Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

LA TERRAZZA
Culinária mediterrânea, cardápio requintado, vinhos à escolha, serviço à la carte
distinto e entradas a seu gosto, ao mesmo tempo você pode desfrutar da vista
mais dominante do hotel: o mar, a piscina e os belos jardins.
Especialidade: Comida

Capacity: 45

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

LAS CALETAS
À noite, ao ritmo da música clássica e com os reflexos vindos da lagoa, este
restaurante à la carte é o convite mais prazeroso… Um serviço impecável que
oferece um cardápio delicioso e variado internacional, no qual o marisco e o
champanhe dão um toque de encanto a uma noite como poucas, e um entardecer
que põe luzes de fogo no céu e na água.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 70

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Lagoa

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 18:30 - 21:30, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
BAR NA PRAIA
O bar "Coco Sol" é um quiosque tipicamente cubano, que oferece as bebidas que o
corpo pede enquanto relaxa ao sol. Ele tem ainda uma varanda onde você pode se
sentar e saborear sua bebida. Bem ao lado da praia, sempre perto de nossos
clientes e seus desejos.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 17:00

Localização: Praia

CARAMBOLA
Nosso bar “Carambola” não quis esquecer os amantes do bilhar. Para eles temos
duas mesas e um bar com terraço sobre a lagoa, onde poderão divertir-se nas
tardes e noites não apenas os que jogam, mas também os acompanhantes e os
que esperam sua vez de jogar. Depois de muitos goles, “Carambola” se torna um
sinônimo de “sorte no jogo”.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 35
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lagoa

Horário: 16:30 - 23:30

EL MIRADOR
Desfrute de uma memorável vista ao entardecer ou da mágica noite de Cayo Coco
no nosso Lobby Bar-Terraço. Os melhores runs locais e uma ampla seleção de
bebidas internacionais para desfrutar de uma bebida de sua preferência ou de um
delicioso coquetel.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 70

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 16:00 - 23:00

HEALTH BAR “EL BOHÍO”
Nada melhor para aliviar o intenso calor do trópico que os deliciosos smoothies,
batidas e sucos de frutas naturais oferecidos pelo nosso Health Bar. Com produtos
frescos, intensos aromas e sabores, você viverá uma jornada perfeita na praia ou
na piscina.
Especialidade: Batidas e frutas

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 17:00

Localização: Interior

GASTRONOMIA

BARES
LAS COLORADAS
Quem assiste nosso espetáculo noturno não perde nem um minuto desta hora de
arte e diversão. Escolha sua bebida ou licor favorito no bar "Las Coloradas", bem
ao lado do palco.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 250
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Teatro de animação

Horário: 21:30 - 23:00

LOS FLAMENCOS
Aqui lhe ofereceremos uma carta de coquetéis cubanos requintados à sua escolha.
Licores, vinhos, runs e whiskies de reconhecidas marcas nacionais e
internacionais, que também lhe convidam ao trago. Em seu terraço ao ar livre,
você também poderá desfrutar destes tragos. A adega da nossa casa a seu
autosserviço. Brindemos!
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 150

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Lobby Bar

SNACK BAR PISCINA "EL SALADITO"
A vida do Cayo somente está regida pelos desejos de alguns; a imaginação e os
gostos de outros. Por isso lhe oferecemos pequenos paraísos gastronômicos, ideais
para a estadia despreocupada e informal. Um deles, “El Saladito”, oferece seu
ambiente acolhedor e uma deliciosa comida rápida, que os notívagos apreciam
muito.
Especialidade: Coquetéis e
refeições leves

Capacity: 80
Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

