MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO

UM CLÁSSICO NA GRANDE PRAIA AZUL DE CUBA
Resort de férias 5 Estrelas Tudo Incluído localizado na melhor faixa de praia de Varadero. Edifício central com duas zonas, Leste e
Oeste, elevadores panorâmicos, piscinas e 946 quartos, na sua maioria com vistas para o mar. Conta com piso exclusivo The Level
e The Level Somente Adultos, Yhi Spa, ampla zona para crianças e famílias, moderno Centro de Convenções e espaços para
eventos e casamentos.
INTERESTS
-

Estadia prolongada
Work from Cuba
Casamentos e luas de mel
YHI SPA
Familia
Golfe
Solo Adultos
Meetings & Events

O MELHOR DE MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO
Wi-Fi Gratuito
Situado na melhor faixa de praia de Varadero
Próximo de importantes destinos urbanos e de férias, como La Habana, Cienfuegos e Cayo
Santa María. Aeroporto Internacional a 35 km
Rica oferta gastronómica internacional e local através de 12 restaurantes, 6 snacks, 15 bares
e 1 sorveteria
Serviços exclusivos The Level e The Level Adults Only com valores acrescidos
Experiências wellness no Yhi Spa com piscina infinita, além de salão de beleza, fitness center,
campos esportivos e clube náutico.
Moderno centro de convenções e espaços para eventos, casamentos e luas de mel.
Miniclube para crianças

946

18

14

free

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Os quartos standard oferecem vistas para dos jardins, em um ambiente de
design acolhedor. Contam com um amplo espaço de 43 m², onde dispõem de
um hall, banheiro com banheira ou chuveiro duplo, quarto com cama king size
ou de casal, sofá-cama individual e varanda. Ficam situados entre o 2º e o 9º
pisos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Guarda-chuva

• Berços, a pedido

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Mesa de café da manhã
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• TV 42" Satélite e painel multimídia
• Quartos para não fumantes
• Tecnologia domótica
• Kettle elétrico com provisão de café, chá e açúcar

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Banheiro com banheira ou chuveiro
• Telefones em quarto e banheiro
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital
• Sofá-cama individual

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC SEA VIEW
As magníficas vistas para a praia destacam-se nestas espaçosas e
acolhedoras acomodações, que lhe permitirão usufruir ao máximo das suas
férias em Varadero. Em uma área de 43 m², dispõem de um hall, banheiro
com banheira ou chuveiro duplo, quarto com cama king size ou de casal, sofácama individual e varanda. Ficam situados entre o 3º e o 9º pisos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Guarda-chuva

• Berços, a pedido

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Banheiro com banheira ou chuveiro
• Telefones em quarto e banheiro
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital
• Tecnologia domótica
• Kettle elétrico com provisão de café, chá e açúcar

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• TV 42" Satélite e painel multimídia
• Quartos para não fumantes
• Sofá-cama individual

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE VISTA MAR
Os nossos quartos Junior Suite destacam-se por serem grandes e pelo seu
design acolhedor. Sem dúvida, a opção ideal para contemplar as belas vistas
da praia de Varadero. Com uma área total de 47 m², dispõem de um hall,
banheiro com chuveiro duplo, quarto com minissala, cama king size ou de
casal, sofá-cama individual e varanda. Ficam situados entre o 3º e o 9º piso.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Guarda-chuva

• Berços, a pedido

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

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

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Banheiro com chuveiro

• TV 42" Satélite e painel multimídia

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Quartos para não fumantes

• Tecnologia domótica

• Sofá-cama individual

• Kettle elétrico com provisão de café, chá e açúcar

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL SEA VIEW ROOM
Estes quartos permitirão a você usufruir plenamente do conforto de elevado
padrão que carateriza os serviços e comodidades extras do piso exclusivo The
Level. Desfrute de visitas inigualáveis para o mar, em uma área de 43 m²
composta por um hall, banheiro com chuveiro duplo, dormitório com minissala
e varanda. Situados entre o 4º e o 9º pisos, ideais para famílias com crianças.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros
• Roupão de banho e chinelos

• Berços, a pedido
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro
• Camas: 2 de casal

• Banheiro com chuveiro
• TV 42" Satélite e painel multimídia

• Cafeteira elétrica com serviço diário de café e chá

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• TV 24" e console de videogames

secador de cabelo e balança digital
• Quartos para não fumantes

• Tecnologia domótica

• Sofá-cama individual

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL PREMIUM SEA VIEW
Desfrute do conforto superior e dos serviços associados da seção exclusiva
The Level nestes quartos Premium, que se destacam pela sua privacidade e
atenção personalizada. Sua varanda oferece uma bela vista da praia,
enquanto o amplo espaço de 43 m² é composto por zonas de hall, banheiro
com chuveiro duplo, quarto com banheira e varanda. Ficam situados entre o
4º e o 9º pisos e são ideais para famílias com crianças.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Berços, a pedido

• Roupão de banho e chinelos

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• Banheiro com chuveiro

• TV 42" Satélite e painel multimídia

• Cafeteira elétrica com serviço diário de café e chá

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Quartos para não fumantes
• Tecnologia domótica

• Sofá-cama individual

• Banheira no quarto

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE LEVEL ADULTS ONLY JUNIOR SUITE
Seu projeto inovador e um amplo espaço interno tornam as nossas Junior
Suite uma opção bastante atrativa na exclusiva seção The Level Adults Only.
Além dos serviços complementares e personalizados que a caracterizam,
você poderá desfrutar de belas vistas para as áreas de jardins e piscinas em
um ambiente Somente para Adultos. Em uma área de 47 m², dispõem de hall,
banheiro com chuveiro duplo, quarto com banheira, minissala e varanda.
Ficam situadas entre o 2º e o 5º pisos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar
• Minibar reabastecido diariamente com água,

• Guarda-chuva
• Conexão Wi-Fi (grátis)

refrigerante, suco e cerveja

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• Banheiro com chuveiro

• TV 42" Satélite e painel multimídia
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• Cafeteira elétrica com serviço diário de café e chá
• Sofá-cama individual ou duplo

secador de cabelo e balança digital

• Tecnologia domótica

• Banheira no quarto

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE LEVEL ADULTS ONLY JUNIOR SUITE SEA
VIEW
Desfrute do design moderno e do amplo espaço que convertem as nossas
Junior Suite em uma opção verdadeiramente atrativa nesta secção exclusiva
The Level Only Adults (maiores de 18 anos). Além dos serviços
complementares e personalizados que as caraterizam, você poderá usufruir
de magníficas vistas para o mar. Em uma área de 47 m², dispõem de hall,
banheiro com chuveiro duplo, quarto com banheira, minissala e varanda.
Ficam situadas entre o 2º e o 6º pisos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Roupão de banho e chinelos

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• Banheiro com chuveiro

• TV 42" Satélite e painel multimídia

• Cafeteira elétrica com serviço diário de café e chá

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• Quartos para não fumantes

secador de cabelo e balança digital
• Sofá-cama individual

• Tecnologia domótica

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Áreas amplas e máximo conforto são o símbolo da mais alta exclusividade da
Grand Suite na seção The Level. Uma vista inigualável da praia é um dos
muitos extras que distinguem este espaço, onde cada detalhe foi pensado em
função da excelência. Desfrute plenamente dos serviços especiais e
altamente personalizados de The Level em uma área de 88 m², que conta
com um hall, sala de jantar com lava-louça, sala de estar com TV, sofá-cama
duplo e banheiro com chuveiro, além de um quarto com banheira, TV e
banheiro com chuveiro duplo, assim como varanda no quarto e na sala. Ficam
situadas entre o 7º e o 9º pisos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Sais de banho aromáticos.

• Berços, a pedido

• Roupão de banho e chinelos

• Toalhas de praia/piscina

• Sofá-cama de 2 lugares

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• Banheiro com chuveiro

• TV 42" Satélite e painel multimídia

• Cafeteira elétrica com serviço diário de café e chá

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• 1 cama king-size + 1 sofá-cama duplo
• Quartos para não fumantes

• Tecnologia domótica

• Banheira no quarto

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE LEVEL ROYAL SUITE SEA VIEW
As Royal Suite do nosso piso The Level Adults Only (maiores de 18 anos)
permitirão a você desfrutar a plenitude das belas vistas para a praia de
Varadero, com o selo dos seus serviços exclusivos e altamente
personalizados. Estes quartos dispõem de um espaço amplo e moderno de 96
m² distribuídos pelo hall, sala de jantar com bar com pia, sala de estar com
TV, sofá-cama duplo, além de quarto com banheira, TV, vestíbulo e banheiro
com chuveiro duplo, assim como varanda no quarto e na sala. Ficam situados
entre o 5º e o 6º pisos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Roupão de banho e chinelos

• Toalhas de praia/piscina
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Sofá-cama de 2 lugares
• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• Banheiro com chuveiro

• TV 42" Satélite e painel multimídia

• Cafeteira elétrica com serviço diário de café e chá

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Quartos para não fumantes
• Tecnologia domótica

• Bicicleta ergométrica profissional

• Banheira no quarto

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
PENTHOUSE SUITE SEA VIEW THE LEVEL
A Penthouse Suite é o símbolo do máximo conforto na seção exclusiva The
Level Adults Only (maiores de 18 anos). A magnífica vista da praia de
Varadero e sua área total de 433 m² permitirão a você desfrutar sem limites
em um espaço que se destaca por sua grande privacidade e pelo gosto por
detalhes. É composto por uma sala de estar com banheiro, sala de jantar com
bar e cozinha com refrigerador, forno elétrico e máquina de lavar a louça.
Dispõe de duas salas-quarto, ambas com TV, ventilador de teto, vestíbulo,
banheiro com base de chuveiro duplo e banheira. Seus terraços estão
equipados com sofás, espreguiçadeiras, sauna, jacuzzi, solário e chuveiro
exterior. Fica situada no 7º piso do hotel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Sauna

• Jacuzzi

• Solário

• Roupão de banho e chinelos

• Toalhas de praia/piscina

• 2 banheiros

• Bar-Cozinha

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• TV 42" Satélite e painel multimídia

• Cafeteira elétrica com serviço diário de café e chá

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• Espreguiçadeira no terraço

secador de cabelo e balança digital

• Quartos para não fumantes

• Tecnologia domótica

• Bicicleta ergométrica profissional

• Smart TV 75 "na sala de estar

GASTRONOMIA

THE LEVEL ADULTS ONLY
CAPE NAO
Cape Nao é a celebração por excelência da vida junto do mar. Serenidade,
atmosfera íntima e excelente serviço são seu selo indiscutível. Concebido como
um buffet snack-bar à la carte para clientes The Level Adults Only, oferece uma
oferta atraente com preparações tradicionais à base de carne, peixe e marisco,
com uma mesa de show cooking. Sua extensa lista de coquetéis, licores e bebidas
premium convida você a viver experiências memoráveis num ambiente único.
Especialidade: Buffet + carta

Capacity: 82

gourmet

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 11:00 - 18:00

CAPRI LOUNGE
Em um ambiente de tranquilidade, privacidade e gosto pelos detalhes, os nossos
clientes da área The Level Adults Only têm à sua disposição variadas ofertas de
bebidas premium.
Especialidade: Bar

Capacity: 92

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 11:00 - 23:00, Bar

MOSAICO
Um lugar para sentir e respirar a cultura mediterrânea. Toda a serenidade e o
frescor costeiro reunidos em pratos que celebram sabores, aromas e misturas
insuspeitas. O Mosaico convida-o a seguir uma rota culinária com atrativas
propostas à base de peixes, carnes e produtos frescos do mar e da terra.
Preparados com delicadeza e o máximo rigor por chefs experientes.
Especialidade: Comida

Capacity: 66

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 11:00

Almoço: 13:00 - 15:30
Jantar: 18:30 - 22:00, À la carte

SUNSET GRILL
O intenso aroma do nosso grill, misturado à brisa do mar, proporciona uma
experiência inesquecível. O espaço ideal para viver de forma plena todos os
sentidos de Varadero, acompanhado por uma grande variedade de carnes,
embutidos e hambúrgueres temperados com o estilo indiscutível dos bons
churrascos.
* Exclusivo para clientes The Level Adults Only
Especialidade: Parrillada

Capacity: 30

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 09:00 - 18:00, À la carte

GASTRONOMIA

THE LEVEL
SUNRISE GRILL
O intenso aroma do nosso grill, misturado à brisa do mar, proporciona uma
experiência inesquecível. O espaço ideal para viver de forma plena todos os
sentidos de Varadero, acompanhado por uma grande variedade de carnes,
embutidos e hambúrgueres temperados com o estilo indiscutível dos bons
churrascos.
* Exclusivo para clientes The Level
Especialidade: Parrillada
Aire acondicionado: Não

Capacity: 30
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 09:00 - 18:00, À la carte

THE LEVEL LOUNGE
Um espaço exclusivo para os nossos clientes The Level que propõe a você opções
de minibuffet com produtos gourmet durante almoços e jantares, assim como
variadas ofertas de bebidas premium. Ideal para desfrutar a plenitude de um
ambiente marcado pela privacidade e personalização.
Especialidade: Buffet “Como em

Capacity: 54

casa”

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Área da Família

Horário: 11:00 - 23:00, Mini bufê
+ bar

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
CASA NOSTRA
Este restaurante temático propõe que você prove o melhor da reconhecida
gastronomia italiana com uma proposta culinária de requinte. No Casa Nostra,
você poderá degustar deliciosos pratos que percorrem a variada e sugestiva
história gastronômica da Itália, com combinações perfeitas a partir de uma rica
carta de vinhos e licores. O local ideal para jantares românticos e ocasiões
especiais.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 96

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

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

Localização: Interior

la carte

CRIOLLO
Acompanhado pela brisa de uma das mais belas praias da ilha, o nosso
restaurante Criollo lhe oferece as propostas de um buffet que reúne os pratos mais
deliciosos da comida tradicional cubana. Ideal para compartilhar em um ambiente
da mais pura serenidade.
Especialidade: Comida caribenha
Aire acondicionado: Não

Capacity: 172
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: Almoço: 12:30 - 16:00,
Buffet grill

CUBANO
O restaurante Cubano, com serviço à la carte, oferece a você uma ampla
variedade da cozinha cubana tradicional. Um espaço ideal para degustar
ingredientes, misturas e sabores, que são o resultado de séculos de fusão entre as
culturas europeias e africanas.
* Oferece serviços de café da manhã (das 7h00 às 10h00) e almoço (das 13h00 às
15h00), exclusivo para clientes The Level
Especialidade: Comida cubana

Capacity: 116

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 -

Almoço: 13:00 - 15:00

10:00

Jantar: 18:00 - 22:00, Cozinha crioula

DOBLE PLAY
Este bar de snacks à la carte, situado na piscina da zona oeste, é o lugar ideal
para acompanhar os seus momentos de descanso e diversão com uma variada
oferta de comida rápida, bebidas, refrigerantes e coquetéis.
Especialidade: Bebidas e snacks

Capacity: 70

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
HACIENDA
Viva o espírito mais autêntico da gastronomia mexicana no nosso restaurante
Hacienda. Um universo de sabores e misturas concebido por chefs experientes
para lhe oferecer uma aventura culinária refinada. Espaço ideal para compartilhar
um jantar único na companhia de amigos, familiares ou em casal.
Especialidade: Comida mexicana

Capacity: 96

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

LÍA
Sugestivas elaborações de comida são propostas pelo nosso espaço de snacks Lía,
situado junto à piscina central. Desfrute de maneira especial de seus momentos
de descanso e diversão acompanhado por uma ampla oferta de sucos, batidas e
deliciosos coquetéis tropicais.
Especialidade: Fast food e snacks

Capacity: 66

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 11:00 - 18:30, À la carte

MERKADO
Propostas atrativas e sugestivas da gastronomia cubana e internacional estão à
sua disposição no restaurante com serviço buffet “Merkado”. As suas mesas de
show cooking e as belas vistas para a piscina central permitirão a você desfrutar
de momentos agradáveis durante os cafés da manhã, almoços e jantares.
Especialidade: Bufê

Capacity: 362

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Almoço: 12:30 - 15:00, Bufê
Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

RUMBA
Todo o ritmo e o sabor do Caribe se reúnem neste restaurante com serviço buffet,
concebido para as famílias que nos visitam. Nossa proposta envolve uma rotina
culinária próxima do melhor da gastronomia cubana e internacional, em um
espaço com diversas opções para todos os gostos durante os cafés da manhã,
almoços e jantares.
Especialidade: Bufê
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 329
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior e exterior

Horário: Café da manhã: 07:00 -

Almoço: 12:30 - 15:00, Bufê

10:00, Bufê

Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SASA
Sasa é uma viagem único ao Oriente distante. Aprecie os melhores marcos da
gastronomia japonesa como Shabu Shabu e muitos mais em mesas individuais ou
em tradicionais mesas teppanyaki com serviço de show cooking. O sítio ideal para
desfrutar de um jantar único num ambiente que nos transporta para a serenidade
do Japão tradicional.
Especialidade: Comida japonesa

Capacity: 78

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00

SENSUM ($)
O lugar ideal para experimentar os prazeres da alta cozinha de autor. No Sensum,
você poderá viver experiências culinárias únicas por meio das mais requintadas
fusões entre a gastronomia internacional e os sabores autênticos do Caribe. Um
espaço ideal para jantares românticos ou para a celebração de ocasiões especiais
em um ambiente de intimidade e distinção.
Especialidade: Gourmet

Capacity: 60

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00,
Gourmet à la carte

TEX MEX
Ofereça a si mesmo uma sugestiva experiência culinária por meio do nosso
restaurante Tex Mex. Um espaço para as mais atrevidas fusões da cozinha
mexicana. Toda uma aventura de sabores, misturas e aromas que lhe permitirão
compartilhar um jantar memorável no seu agradável terraço.
Especialidade: Cozinha tex-mex

Capacity: 96

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00

THE MARKET GRILL
Situado no terraço do restaurante com serviço buffet Merkado, o Market Grill
convida você a viver experiências muito atrativas com agradáveis vistas para a
piscina. O espaço ideal para descobrir os sabores mais autênticos do churrasco
cubano durante o almoço e o jantar.
Especialidade: Parrillada

Capacity: 90

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Almoço: 12:30 - 15:00

Localização: Exterior
Jantar: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
FRAGOLA
Refrescante e saborosa é a experiência que a nossa sorveteria Frágola lhe propõe.
Criações à base de frutas tropicais são combinadas com uma arte centenária para
amenizar o calor intenso do verão de Cuba.
Especialidade: Sorveteria

Capacity: 28

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 22:00, À la carte

Localização: Interior

GASTRONOMIA

BARES
BLUE BAR
Situado no 2º piso e com vistas para o mar, o Blue Bar tem opções para todos os
nossos hóspedes e foi especialmente concebido como um espaço para
compartilhar em família. É o local mais indicado para compartilhar um aperitivo ou
simplesmente para contemplar o anoitecer na companhia de amigos ou familiares.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 72

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 24 horas

BLUE SKY BAR
O nosso Blue Sky Bar destaca-se pelo seu belo terraço, ideal para quem ama o
mar. A vista memorável da praia e o ambiente totalmente familiar distinguem a
sua proposta, com uma ampla seleção de bebidas, licores e coquetéis pensados
para todos os nossos hóspedes.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 96

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 24 horas

BREEZA
Nos seus momentos de descanso e diversão junto à piscina, você poderá desfrutar
dos serviços do Breeza, um bar piscina que celebra o mais puro sentido do
relaxamento com sugestivas propostas de coquetéis e um programa de animação
variado em horário diurno e noturno.
* Exclusivo para clientes The Level
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 110

coquetéis
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 19:00

CASA DO HAVANÊS ($)
La Casa del Habano é o refúgio por excelência para os amantes dos melhores
charutos do mundo. Desfrute ao máximo das deliciosas combinações de runs, café
e tabaco, acompanhado por especialistas conhecedores destes autênticos
segredos da ilha. Um espaço de total privacidade e refinado conforto.
Especialidade: Cava y Tienda de
Habanos

Capacity: 31
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 13:00 - 01:00, Serviço
de bar

GASTRONOMIA

BARES
COSMOPOLITAN BAR
Num ambiente de Só Adultos, poderá contemplar o final de tarde com uma
fantástica vista sobre a praia. Situado no 9º piso do hotel, o Piano Bar
Cosmopolitan é o espaço ideal para receber a noite acompanhado da sua proposta
variada de coktails, bebidas e licores.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 84

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 17:00 - 01:00

COSMOPOLITAN BAR TERRAZA
Situada no 9º piso da zona este, a esplanada do Bar Cosmopolitan convida-o a
partilhar um ambiente íntimo e privado, só para adultos, com uma bonita vista da
praia de Varadero. As suas atrativas opções de animação noturna ao vivo permitirlhe-ão saborear os melhores cocktails cubanos e uma ampla seleção de bebidas
internacionais.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 66

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 17:00 - 01:00

DAIQUIRI
Viva o sabor e o frescor dos coquetéis tropicais no nosso Bar Daiquirí. Este barterraço propõe a você experiências únicas com vistas para a piscina principal, um
lugar ideal para relaxar durante as tranquilas tardes e noites de Varadero na
companhia da melhor música cubana.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 56

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 18:00 - 22:00

GAIA
O conceito de bar seco-molhado do Gaia permitirá a você viver plenamente todos
os sentidos de Varadero, um destino onde a presença do mar está em todas as
experiências. Saboreie as suas propostas de frescos coquetéis cubanos e
internacionais em um ambiente de total descontração e paixão pelos detalhes.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 170

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Exterior

GASTRONOMIA

BARES
RED BAR
O nosso Lobby Bar e suas magníficas vistas para o mar são um convite para você
viver momentos agradáveis durante sua estadia no Meliá Internacional Varadero,
acompanhado por uma ampla seleção de bebidas, licores, cafés e coquetéis
tradicionais cubanos.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 90

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 24 horas

SPACE BAR
As famílias que nos visitam poderão desfrutar de uma vista sublime para a praia,
no 10º piso do hotel. Pensado como Fun Pub, é o lugar ideal para compartilhar
momentos inesquecíveis acompanhado por uma rica proposta de bebidas e
coquetéis internacionais ao cair da noite.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 89

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 16:00 - 23:59

SPACE BAR TERRAZA
Ao entardecer na maravilhosa praia de Varadero, poderá visitar esta agradável
esplanada no 9º piso da zona oeste. A sua variada proposta de bebidas e licores
pensada para toda a família permitir-lhe-á viver momentos especiais na
companhia dos seus entes mais queridos.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 98

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 16:00 - 23:59

SUNRISE BAR
Desfrute ao máximo da bonita praia de Varadero acompanhado do serviço do
nosso Sunrise Bar, situado na zona oeste. Este propõe-lhe uma oferta variada e
fresca de cocktails, bebidas e refrigerantes.
* Exclusivo para clientes The Level
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 30

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 09:00 - 18:00

GASTRONOMIA

BARES
SUNSET BAR
Para desfrutar ao máximo da bonita praia de Varadero, o nosso Sunset Bar, situado
na zona este, propõe-lhe uma oferta variada e fresca de cocktails, bebidas e
refrigerantes.
* Exclusivo para clientes The Level Adults Only
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 30

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 09:00 - 18:00

THE LEVEL LOUNGE ADULTS ONLY
O nosso lounge exclusivo para clientes The Level Adults Only é um espaço com
total privacidade e elegância. Com vistas para a piscina, você poderá desfrutar de
excelentes momentos de descanso acompanhado por uma ampla seleção do
melhor dos coquetéis cubanos e internacionais, além de uma rica lista de bebidas
Premium.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 95

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 24 horas

