MELIÁ COHIBA

A MELHOR OPÇÃO PARA NEGÓCIOS E REUNIÕES
Elegante e suntuoso 5 Estrelas localizado próximo ao famoso Cais de Havana. Suas instalações modernas e conforto luxuoso
caracterizam a diferença. Ideal para viagens de negócios.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Meetings & Events
- Circuitos

O MELHOR DE MELIÁ COHIBA
Localizado no centro urbano, de frente para o litoral de Havana
Atendimento personalizado, exclusividade e privacidade no THE
LEVEL
Salão de festas Habana Café com espetáculos ao vivo
Área de convenções com capacidade para 1000 pessoas
Bar humidor e Casa del Habano
Galeria de expo-venda de obras de arte e antiguidades
Wi-Fi Gratuito
Hotel livre de fumo
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7
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Nossos quartos Clássicos, inundados de luz e cor, são acolhedores, amplos
(27,3 m²) e funcionais. Com todos os detalhes que tornam a estadia o mais
confortável possível.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar variado

• TV por satélite
• Ferro e tábua de passar
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Tomada de 220V
Espelho de maquilhagem
Berços, a pedido
Telefone no quarto/banheiro
Vista para mar-cidade
Conexão Wi-Fi (grátis)
Cofre de segurança eletrônico

Secador de cabelo
Roupão de banho
Hall de entrada
Amenidades no banheiro
Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
Garrafa d’água à chegada
Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Nossas 32 Junior Suites são confortáveis, espaçosas (42,9 m²) e
extremamente acolhedoras. Possuem uma decoração singular, privacidade e
tranquilidade.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar variado

• Jacuzzi no quarto
• Ferro e tábua de passar
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Tomada de 220V
Espelho de maquiagem no banheiro
Hall de entrada
Amenidades no banheiro
Vista para mar-cidade
Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
Garrafa d’água à chegada

Secador de cabelo
Roupão de banho
Telefone no quarto/banheiro
Camas king size
2 TVs por satélite com controle remoto
Conexão Wi-Fi (grátis)
Cofre de segurança eletrônico

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE
Nossas belas 47 Grand Suites são espaçosas (56 m²) e com conforto
inimaginável. Encontram-se num ambiente de tranquilidade e segurança,
extremamente acolhedor.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Minibar variado
• Tomada de 220V

• Secador de cabelo
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Amenidades de luxo no banheiro
• Roupão de banho

• Hall de entrada
• Vista para mar-cidade

• Telefone no quarto/banheiro
• 2 TVs por satélite com controle remoto

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
• Garrafa d’água à chegada

• Cofre de segurança eletrônico

• Camas: 2 de casal

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL
Em ambiente único, onde reinam a privacidade e a tranquilidade, se
encontram nossos 38 quartos encantadores THE LEVEL. Elegantes, espaçosos
(27,3 m²) e confortáveis.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Cofre de segurança
• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Roupão de banho
• Hall de entrada

• Berços, a pedido
• Amenidades de luxo e sais de banho

• Telefone no quarto/banheiro
• Vista para mar-cidade

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE THE LEVEL
Espetaculares Junior Suites THE LEVEL de 42,9 m², onde você sentirá que o
tempo não passa e poderá desfrutar do elevado conforto, privacidade e
elegância. Ideais para passar os dias na tranquilidade mais absoluta.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Jacuzzi no quarto

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Roupão de banho
• Hall de entrada

• Berços, a pedido
• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Telefone no quarto/banheiro

• Amenidades no banheiro

• Balança de peso

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Vista para mar-cidade

• Cabideiro elétrico

• 2 TVs LCD por satélite
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Cama King size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE
Para aqueles que desejam estar viver cercados de tranquilidade, conforto e
beleza, qualquer um dos nossos quartos GRAND SUITE THE LEVEL são ideais.
Extraordinários espaços (56,1 m²) plenos de luz e colorido.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Serviço de descoberta diária

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Roupão de banho

• Berços, a pedido

• Hall de entrada
• Café da manhã incluído no Cobijo Real até as 11:00

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Acompanhamento das comodidades nos Quartos
Super VIP-1

• Telefone no quarto/banheiro

• Balança de peso

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Vista para mar-cidade

• Cabideiro elétrico
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• 2 TVs LCD por satélite
• Camas: 2 de casal

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL MASTER SUITE
Espaços privilegiados de nosso hotel, são as 21 maravilhosas Master Suites
THE LEVEL, de 90,7 m². Elegância, elevado conforto e privacidade, unidas a
comodidades inimagináveis.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Jacuzzi no quarto

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Hall de entrada

• Roupão de banho
• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Telefone no quarto/banheiro

• Amenidades no banheiro

• Balança de peso

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Vista para mar-cidade

• Cabideiro elétrico

• Reprodutor de CD
• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• 2 TVs LCD por satélite
• Cama King size

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Telefones em quarto e banheiro

• Garrafa d’água à chegada

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
GRILL AQUA’S
Junto à piscina do hotel, uma parrilla perfeita e sofisticada. Excelente alternativa,
tanto para o almoço quanto para o jantar, com propostas agradáveis e muito
sabor.
Especialidade: Parrillada
Aire acondicionado: Não

Capacity: 72
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 23:00, À la carte

LA PIAZZA
Tradicionais receitas da popular culinária italiana. Suas massas e molhos
deliciosas, dentro de uma surpreendente atmosfera do não menos lendário
beisebol cubano, paixão que se vive em toda a Ilha.
Especialidade: Cozinha italiana
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 48
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 12:30 - 23:59

MED
Exclusivo ambiente recém-remodelado que estreia nova imagem. Descubra a
insinuante carta-cardápio, que combina seu habitual estilo mediterrâneo com
comida de temporada e o recanto dos petiscos. Sua proposta inclui variedades de
carnes, peixes e frutos do mar, que podem ser acompanhados pelos melhores
vinhos.
Especialidade: Comida

Capacity: 54

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 13:00 - 23:59, À la carte

PLAZA HABANA
A decoração, o serviço, a música e o ambiente criado, se conjugam para alcançar
a categoria de obra-prima em nosso restaurante. A sua fresca elegância se
acrescenta a diversa gama de pratos e recantos temáticos, considerados como
exclusividade. Esse é o selo da casa.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 320

internacional
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Almoço: 12:30 - 15:00, Bufê
Jantar: 19:00 - 23:00, Bufê

GASTRONOMIA

BARES
AQUA'S BAR
Surpresas gratas ao paladar é o que nos reserva este snack bar localizado na área
da piscina. Um espaço renovado, moderno na ambientação, caloroso no trato e
diversificado na oferta.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 0

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Piscina

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 23:00

CASA DO HAVANÊS
Aqui você poderá desfrutar dos mais requintados charutos cubanos, dispostos em
amplas lojas com 34 marcas e 240 vitolas (tipos). Conta com uma loja com grande
sortimento da Walk in Humidor e Locked Humidor (umidificadores para uso
privativo dos clientes habituais), serviço de Internet, biblioteca especializada,
salão VIP e bar com os runs, whiskies e coquetéis mais requintados que possam
acompanhar um bom charuto cubano.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 0

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 08:00 - 23:59

EL COBIJO REAL
Nesse bar VIP exclusivo do Andar Executivo, tudo foi projetado com o gosto mais
requintado, para proporcionar o serviço de excelência que o homem de negócios
de hoje exige. Atenção exclusiva e personalizada para fazê-lo sentir no topo do
mundo, em meio a uma privacidade absoluta.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity:

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 07:00 - 23:00

EL RELICARIO
No bar “El Relicário”, a atmosfera tem o toque descansado indispensável para a
aventura concentrada da degustação e o encontro dos conhecedores com os
melhores charutos cubanos e bebidas. Perfeito para homens de negócios com o
melhor dos gostos.
Especialidade: Degustação

Capacity:

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 17:00 - 01:00

Localização: Interior

GASTRONOMIA

BARES
EXPRESSO BAR
Nesse bar do Lobby tudo foi concebido para uma estadia sem preocupações, para
que tanto homens de negócios quanto veranistas possam relaxar totalmente.
Também pode ser o lugar perfeito para quem procura comemorar sem restrições
de horários.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 08:00 - 23:59

GRAN AÑEJO
A conversa flui e o tempo corre sem pressa no bar Grande Añejo. Um local ideal
para um diálogo com o sabor de Havana. Icônico local no lobby do Meliá Cohiba e
sede de famosos grupos instrumentais.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

HABANA CAFÉ
A Havana boêmia dos anos quarenta e cinquenta, das estrelas musicais que
fizeram história e não saíram de moda, dos automóveis que marcaram época, até
um antigo avião da empresa Cubana dentro do “Habana Café”. E neste ambiente
evocativo, você poderá desfrutar de um jantar excelente, coquetéis exóticos e a
melhor música cubana ao vivo, sem faltar dança mesmo tarde da noite. Uma
opção ideal para festas particulares e jantares de grupos.
Especialidade:

Capacity: 350

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: Segunda-feira, Terça-

Localização: Interior

feira, Quarta-feira, Quinta-feira,
Sexta-feira, Sábado

Horário: 21:00 - 02:30

