MELIÁ CAYO SANTA MARÍA

UM REMANSO DE PAZ E LUXO NATURAL
Resort Tudo Incluído 5 Estrelas. Cercado pelo luxo natural de Cayo Santa María, uma locação de sonho. Recomendado para
famílias, casamentos, luas de mel e wellness/spa.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- YHI SPA
- Familia

O MELHOR DE MELIÁ CAYO SANTA MARÍA
Clube Cubamigos para uma estadia familiar mais divertida
Tudo Incluído com amplas facilidades para famílias
Ideal para os amantes do bem-estar
Yhi Spa “Aguas Claras” em lindo cenário natural
Quartos modernos e amplos
Luxury Rooms com serviços exclusivos e atendimento
especial
Wi-Fi Gratuito
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5
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Nossos quartos Clássicos de 41 m² estão num ambiente paradisíaco de mar e
praias naturais. São espaçosos, confortáveis e funcionais. Destacam-se por
sua bela decoração.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V
• Guarda-chuva
• Hall de entrada
• TV LCD
• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda
• Toalhas de praia/piscina
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
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•
•
•
•
•

Secador de cabelo
Espelho de maquiagem no banheiro
Banheiro completo
Telefone no quarto/banheiro
Vista para jardim/piscina
Camas de solteiro / king size
1 berço extra a pedido
Conexão Wi-Fi (grátis)
Kettle elétrico com café

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM
Mais de 40 m2 para você se deleitar nessas suites que contam com
atendimento VIP e vista para as piscinas do hotel. Do hall de entrada às
sacadas, todas as comodidades para uma estadia verdadeiramente superior.

INSTALAÇÕES
• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

•
•
•
•

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda
• 1 berço extra a pedido
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Kettle elétrico com café

Guarda-chuva
TV LCD via satélite
Camas king size ou twin
Vista da piscina

• Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC SEA VIEW
Para viver momentos únicos que serão inesquecíveis, existem esses 286
quartos Clássicos Vista Mar de 41 m². São acolhedores, espaçosos e
funcionais; em conjunção harmoniosa com um ambiente paradisíaco.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Tomada de 220V

• Secador de cabelo
• Vista para o mar garantida

• Guarda-chuva
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Banheiro completo
• Amenidades no banheiro

• Telefone no quarto/banheiro
• TV LCD via satélite

• Mesa e cadeiras na varanda
• 1 berço extra a pedido

• Camas de solteiro / king size
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Kettle elétrico com café

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE
Nossas Grand Suite de 80 m² estão num ambiente íntimo, ideal para o amor.
Têm alto conforto, combina elegância e a privacidade tão desejada pelos
casais.

INSTALAÇÕES
• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Vista para o mar garantida
• Banheiro completo

• Amenidades no banheiro
• Camas king size

• Mesa e cadeiras na varanda
• 1 berço extra a pedido

• 2 TVs por satélite

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Kettle elétrico com café

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
EL ALMIRANTE
Localizado nas proximidades do mar. Aqui, os amantes do mar, do bronzeado e dos
esportes aquáticos podem saborear refeições leves sem se afastar da natureza e
da praia.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 97

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 12:30 - 15:30, Parrillada

Localização: Praia

EL PORTULANO
Os pratos mais requintados da admirada culinária mediterrânea e um serviço
esmerado e ambiente natural irão deliciar nossos visitantes.
Especialidade: Comida

Capacity: 80

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À
la carte

LE BISTRO
Elegante decoração e serviço sempre de primeira neste espaço criado para
desfrutar das melhores receitas da cozinha internacional, harmonizadas com
reconhecidas marcas de vinho.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 56

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

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

SAKURA
A cozinha típica japonesa tem um espaço de luxo em Cayo Santa María. Chefs
especializados na técnica peculiar do tepanyaki suscitam a admiração dos
amantes da arte culinária nipônica.
Especialidade: Comida japonesa

Capacity: 54

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

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

Localização: Interior

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SANTA MARÍA DEL MAR
Muito aconchegante, com bela decoração e excelente serviço. O restaurante ideal
para casais e famílias que preferem os pratos mais finos da cozinha bufê
internacional.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 260
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê
Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

TEX-MEX
Em um ambiente acolhedor, com bela decoração e excelente serviço, você pode
desfrutar de uma ampla e requintada variedade de pratos tex-mex.
Especialidade: Cozinha tex-mex

Capacity: 46

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À
la carte

GASTRONOMIA

BARES
BEACH BAR
Bar ao lado da praia para degustar nossos coquetéis e bebidas refrescantes
apreciando a praia ou depois de praticar esportes náuticos.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00

CASA DA VINCI
Esta acolhedora lanchonete fica em um ambiente natural maravilhoso. Aqui você
pode saciar sua sede ou amenizar a fadiga com os pratos leves mais deliciosos da
culinária italiana.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 62

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Interior

PASO DE LOS VIENTOS
Os amantes do mar e da natureza vão adorar nossas bebidas e nossos deliciosos
coquetéis, feitos para conquistar o paladar de jovens, casais e famílias...
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 18:00

Localização: Piscina

SAN JUAN
No ambiente muito acolhedor do lobby do hotel, você pode desfrutar de deliciosos
coquetéis e bebidas nacionais e internacionais, servidos com excelência.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 190

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Lobby Bar

GASTRONOMIA

BARES
SERVICE BAR
Localizado na área de restaurantes do hotel, o nosso Service Bar é o local perfeito
para tomar um aperitivo antes do jantar ou para conversar enquanto cai a noite na
idílica paisagem de Cayo Santa María. Sua ampla variedade de licores e cafés são
o complemento ideal para um momento de descanso.
Especialidade: Bebidas e snacks

Capacity: 12

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00

