MELIÁ HABANA

UM CLÁSSICO ENTRE A CIDADE E O MAR
Natureza e conforto se misturam neste 5 Estrelas, localizado no centro corporativo de Havana. Destaca-se por seu lobby de
ambiente tropical, áreas abertas e grande piscina. Ideal para homens de negócios.
INTERESTS
- Work from Cuba
- Casamentos e luas de mel
- Meetings & Events
- Circuitos

O MELHOR DE MELIÁ HABANA
Localizado na área residencial e de negócios de Miramar
Referência na cidade para negócios e reuniões
Situado junto ao litoral de Havana, oferece vistas ao mar e à cidade
Bar do charuto degustador humidor para o prazer de fumantes e amantes dos
habanos
Wi-Fi Gratuito
Hotel livre de fumo
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Acolhedoras, amplas e luminosas, são as características das nossas 136
acomodações Clássicas, de 46 m². Encontram-se em um ambiente de
segurança e tranquilidade, tão necessários para uma estadia inesquecível.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• TV por satélite
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•
•

Mesa e cadeiras para café da manhã
Tomada de 220V
Espelho de maquiagem no banheiro
Amenidades no banheiro
Cafeteira elétrica com café

Minibar variado
Secador de cabelo
Telefone no quarto/banheiro
Conexão Wi-Fi (grátis)
Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC SEA VIEW
Com muito conforto, luz e espaço - para satisfazer o gosto mais exigente estes 99 quartos Clássicos de 46 m² são agraciados com preciosas vistas do
mar.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

•
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•

Mesa e cadeiras para café da manhã
Secador de cabelo
Espelho de maquiagem no banheiro
Amenidades no banheiro
Cafeteira elétrica com café

Minibar variado
Vista para o mar garantida
Telefone no quarto/banheiro
Conexão Wi-Fi (grátis)
Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM
Quartos modernos com varanda localizados no andar Executivo, com vista
para a cidade. Além de um grande espaço (46 m²) e elegante design, conta
com comodidades exclusivas, para gostos mais exigentes.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Secador de cabelo
• Amenidades no banheiro

• TV LCD via satélite
• Cafeteira elétrica com café

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Telefones em quarto e banheiro

• Garrafa d’água à chegada

• Camas: 2 de casal

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM SEA VIEW
Quartos modernos com varanda localizados no andar Executivo, com uma
linda vista para o mar. Além de um grande espaço (46 m²) e elegante design,
conta com comodidades exclusivas, para gostos mais exigentes.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• TV LCD via satélite

• Amenidades no banheiro
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Cafeteira elétrica com café
• Garrafa d’água à chegada

• Telefones em quarto e banheiro
• Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL
Até o cliente mais exigente poderá tornar realidade seu sonho caribenho em
uma das 6 acomodações THE LEVEL, com 46 m². Distinguem-se pela
privacidade, alto conforto e beleza circundante.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Cofre de segurança

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Menu de travesseiros
• Serviço de Descoberta Diária

• Telefone no quarto/banheiro

• Amenidades no banheiro

• Balança de peso

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• TV LCD via satélite

• Vista para cidade ou jardim

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Camas: 2 de casal

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL SEA VIEW
Com toda a comodidade e extremamente acolhedores são estes 49 adoráveis
quartos THE LEVEL Vista Mar. Nestes 46 m², a tranquilidade e a privacidade
são as senhoras do ambiente.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Cofre de segurança
• Minibar variado

• Mesa e cadeiras para café da manhã
• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Vista para o mar garantida

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Serviço de abertura de cama (todas as noites).
• Serviço de Descoberta Diária

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Telefone no quarto/banheiro

• Amenidades no banheiro

• Balança de peso

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• TV LCD via satélite

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Garrafa d’água à chegada

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE THE LEVEL
Em nenhum outro local é possível desfrutar de privacidade, elegância e
conforto, como em qualquer das 12 preciosas Junior Suite THE LEVEL, com
uma área de 108 m² e espetaculares vistas para o mar. Inundadas de luz e
cor, pela paisagem circundante.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Cofre de segurança

• TV por satélite

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar

• Minibar variado
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Hall de entrada

• Serviço de Descoberta Diária

• TV LCD

• Telefone no quarto/banheiro

• Amenidades no banheiro

• Balança de peso
• Vista para mar-cidade

• Varanda
• Toalhas de praia/piscina

• Espreguiçadeiras de teca no terraço

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE
Extraordinários espaços de 108 m², plenos de privacidade, luxo e estética,
belas vistas ao mar, distinguindo-se por assegurar um padrão de vida único.
As 4 Grand Suite THE LEVEL farão de seu sonho uma realidade.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Jacuzzi no quarto
• TV por satélite

• Cofre de segurança
• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Espelho de maquilhagem

• Vista para o mar garantida
• Terraço

• Menu de travesseiros
• Hall de entrada

• Telefone no quarto/banheiro

• Amenidades no banheiro

• Balança de peso

• TV LCD via satélite

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

GASTRONOMIA

THE LEVEL
VIP BAR VEDADO
Elegante, íntimo, acolhedor, perfeito para encontros de negócios, e com um
serviço de excelência. O requinte e a suntuosidade se combinam para contentar os
que gostam de estilo e grande classe.
Serviço de café da manhã, almoço e jantar. Snack e aperitivos.
Especialidade: Gourmet

Capacity: 70

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 07:00 - 23:00

Localização: Interior

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
LA BELLA CUBANA (A BELA CUBANA)
Num ambiente íntimo, requintado, sedutor, seu jantar em “La Bella Cubana” será a
fantasia sempre sonhada pelos amantes da boa mesa. Para desfrutar da mais alta
culinária.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 60

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 13:00 - 23:00, Gourmet
à la carte

LA SCALA
Os pratos típicos da deliciosa culinária italiana, um serviço ágil e de alto nível, à
vista de um precioso jardim tropical. O frescor, as delícias e a simpatia da culinária
italiana reproduzidas num quadro de elegância e apresentado por nosso Chefe
Roberto Yagui Nakada.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 84

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 12:30 - 23:00, À la carte

MIRAMAR
Variedade, tradição, um serviço atencioso e o sabor incomparável das
especialidades do restaurante buffet “Miramar”, tornarão sua comida uma
lembrança inesquecível. A satisfação de tratar cada hóspede como o único cliente,
num quadro incomparável com a mágica da música cubana tradicional. Culinária
ao vivo.
Especialidade: Bufê

Capacity: 250

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Almoço: 12:30 - 15:00, Bufê
Jantar: 19:00 - 22:30, Bufê

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
BOSQUE DE LA HABANA
À sua disposição 24 horas, uma oferta muito variada e um serviço rápido e
profissional. Grande variedade de sanduíches e sucos naturais, além de deliciosos
sorvetes e refinadas propostas de bolos e doces. Café da manhã, almoço e jantar.
Salad Bar das 12 às 22 horas (autosserviço) e especialidades de comida ligeira
internacional.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 95

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

BARES
EL COBO
Serviço de bar aquático à la carte. Fica na parte externa, na área de piscina para
adultos e crianças.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 34

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

EL MACAO
Serviço de bar aquático à la carte. Fica na parte externa, na área de piscina para
adultos.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 34

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

QUINTA AVENIDA
Num ambiente elegante e acolhedor, o lugar de encontro perfeito na companhia
da melhor coquetelaria cubana e internacional. A delicadeza de um piano, a
cadência do melhor da música cubana ao vivo e a excelência da nossa
coquetelaria, combinação perfeita para uma noite mágica.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 135

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: 24 horas

ROBAINA
O local perfeito para degustar os melhores charutos e runs envelhecidos cubanos.
E a presença de uma torcedora de charutos, que mostrará a você como são
produzidos esses puros que você tanto admira. Intimidade para a sobremesa, o
aroma do charuto cubano e de madeiras nobres, o perfume de licores e o ótimo
café cubano em todo seu esplendor.
Especialidade: Degustação

Capacity: 35

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 09:00 - 23:00

GASTRONOMIA

BARES
SPORT BAR TITANIUM
Este novo bar, localizado no andar térreo do hotel, tem um conceito moderno e
divertido. É ideal para assistir à transmissão de eventos esportivos, pois conta com
a maior tela LED de Havana, ofertas gastronômicas atraentes e um amplo horário
de atendimento.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 90

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 22:00 - 02:00

