MELIÁ JARDINES DEL REY

UM PARAÍSO EM FAMÍLIA E CONFORTO PLENO
Resort de praia Tudo Incluído 5 Estrelas. Localizado no arquipélago Jardines del Rey, no polo turístico de Cayo Coco, junto às águas
de Playa Flamenco. Recomendado para famílias, casamentos e luas de mel, além de reuniões e eventos, mergulho, pesca e
observação de aves.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Familia
- Meetings & Events

O MELHOR DE MELIÁ JARDINES DEL REY
Boulevard com gastronomia, artesanato e atrações de lazer
Tudo incluído, de categoria 5 estrelas
Bangalôs confortáveis, alguns com vistas inigualáveis do mar do Caribe
Clube infantil com programa variado de atividades recreativas e
atrações
Recomendado para observação de aves
WI-FI GRÁTIS (área do lobby, bares e piscina)
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Os quartos Clássicos, de 40 m², contam com uma vista incrível para os
jardins. Estão dispostos em bangalôs. Ideais para famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

•
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•
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•
•
•
•
•

Tomada de 220V
Tomada 110V e 220V no banheiro
Amenidades no banheiro
Vista para o jardim
Camas king size ou twin
Cafeteira elétrica com café e chá (a pedido)

Secador de cabelo
Guarda-chuva
TV LCD via satélite
Mesa e cadeiras na varanda
Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC POOL VIEW
Os quartos Clássicos Vista Piscina, de 40 m², oferecem um panorama
privilegiado da piscina. Graças ao espaço, simplicidade e conforto que
proporcionam, são a opção ideal para as famílias.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança
• Ferro e tábua de passar

• TV por satélite
• Secador de cabelo

•
•
•
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•
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Guarda-chuva
Telefone no quarto/banheiro
Mesa e cadeiras na varanda
Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

Hall de entrada
Amenidades no banheiro
Camas king size ou twin
Cafeteira elétrica com café e chá (a pedido)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC SEA VIEW
Os quartos Clássicos, de 40 m², contam com maravilhosa vista para o mar.
Estão dispostos em bangalôs. Ideais para famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V
• Tomada 110V e 220V no banheiro

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Hall de entrada
• TV LCD via satélite

• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda

• Cama king size ou 2 twin
• Cafeteira elétrica com café e chá (a pedido)

• Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE
As Grand Suites, de 82 m², contam com bela vista para os jardins ou piscina.
Estão dispostos em bangalôs. Ideais para casais.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Tomada de 110V

• Ferro e tábua de passar
• Tomada de 220V

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Amenidades de luxo no banheiro
• Espreguiçadeira no terraço/varanda

• Toalhas de praia
• Mesa e cadeiras na varanda

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá
• Roupão de banho e chinelos

• Sala-Hall
• 2 varandas

• 2 banheiros
• 2 telefones no quarto

• 2 TVs LCD por satélite

• Cama King size

• 2 Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE SEA VIEW
As Grand Suites Vista Mar, de 82 m², têm vista maravilhosa para o mar. Eles
estão localizados em frente à praia e no terceiro andar, em bangalôs. Ideais
para casais.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Tomada 110V e 220V no banheiro

• Amenidades de luxo no banheiro
• Hall de entrada

• Guarda-chuva
• Espreguiçadeira no terraço/varanda

• Toalhas de praia

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Mesa e cadeiras na varanda

• Roupão de banho e chinelos

• 2 banheiros

• 2 varandas

• 2 telefones no quarto
• 2 Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

• 2 TVs LCD por satélite

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
ALMA
Você pode encontrar receitas tradicionais e autênticas da cozinha internacional,
reconhecida por sua variedade e requinte, neste restaurante decorado com temas
modernos, objetos e pinturas contemporâneas, que recriam um ambiente
agradável.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 76

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Boulevard

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

DON PEPPERONE
Tradicionais receitas da popular culinária italiana. Suas massas e molhos
deliciosos, dentro de uma surpreendente atmosfera.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 130

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

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

HIDRO GRILL
Este snack-bar disponibiliza aos seus clientes lanches deliciosos em um ambiente
natural e fresco, com almoço à la carte.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 148

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

MERKADO
Com ofertas para todos os gostos, este restaurante oferece deliciosos pratos da
cozinha internacional, que satisfazem os gostos mais exigentes.
Especialidade: Bufê

Capacity: 478

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê
Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
MOSAICO
O sabor deste restaurante especializado em comida mediterrânea está na
variedade, que mistura ingredientes naturais, frescos e saudáveis, como azeite de
oliva, peixes e mariscos, legumes, arroz e carne.
Especialidade: Comida

Capacity: 122

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Boulevard

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

RANCHÓN CUBANO
Você pode saborear deliciosos pratos da cozinha crioula cubana neste restaurante
acolhedor, onde a fusão de sabores vai deliciar seu paladar.
Especialidade: Cozinha crioula

Capacity: 162

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Almoço: 12:30 - 16:00,

Localização: Praia
Jantar: 18:00 - 22:00, À la carte

Bufê

RUMBA
Encontre no nosso restaurante-buffet este espaço de puro sabor latino. Com
variadas e atrativas propostas, você poderá experimentar refinadas elaborações
que transmitem o autêntico espírito do Caribe. Faça sua própria combinação e
desfrute da mesa mais variada em cafés da manhã, almoços e jantares.
Especialidade: Bufê
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 236
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: Café da manhã: 07:00 -

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê

10:00, Bufê

Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

SASA
Especializado em cozinha oriental, o restaurante Sasa, nome alegórico dado à arte
de compartilhar na cultura asiática, oferece o prazer de pratos exóticos deliciosos
típicos desta gastronomia.
Especialidade: Oriental

Capacity: 102

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Boulevard

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

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SUNSET GRILL
Este snack bar disponibiliza aos seus clientes lanches deliciosos em um ambiente
natural e fresco.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 98

refeições leves
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 12:00 - 18:00

TEX-MEX
Nosso espaço gastronômico tex-mex convida você para viver a cozinha mexicana
a partir de uma perspectiva criativa e renovadora. Deliciosas combinações e
técnicas contemporâneas marcam a proposta desse restaurante à la carte com
capacidade para 100 pessoas no horário do jantar. Ideal para compartilhar
momentos com os amigos ou ter uma noite romântica.
Especialidade: Comida mexicana

Capacity: 76

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Boulevard

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
FRAGOLA
Combinações atrativas de sorvete e lanches para adultos e crianças é a proposta
da nossa sorveteria, que conta com sabores diversos e refrescantes.
Especialidade: Sorveteria

Capacity: 24

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Boulevard

Horário: 10:00 - 22:00

GASTRONOMIA

BARES
BAR-TERRAÇO “MOJITO”
Ao cair da tarde o nosso Bar-Terraço oferece um espaço para desfrutar da bela
paisagem das ilhotas (conhecidas como cayos) de Cuba, acompanhado por
deliciosos coquetéis tropicais, uma ampla seleção de bebidas, licores e um
refinado café. Deixe-se levar por sua atmosfera e entregue-se a uma experiência
memorável.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 0

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 17:00 - 23:00

EL CHIRINGUITO
Este bar de praia oferece opções refrescantes em meio à atmosfera encantadora
da praia paradisíaca Flamenco, com bebidas e coquetéis nacionais e internacionais
elaboradas por verdadeiros profissionais.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 30

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00

LA NOTTE
A doçura das grandes plantações de cana de açúcar recriadas neste lobby bar e
piano bar, convida você a saborear bebidas deliciosas, coquetéis, café e chá em
uma atmosfera elegante e tropical.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 612

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

LUNA
Proporciona aos clientes a possibilidade de tomar bebidas e coquetéis saborosos
sem sair do seu lugar, enquanto apreciam espetáculos atrativos do teatro de
entretenimento.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 1000

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 17:00 - 23:59

GASTRONOMIA

BARES
SUNRISE BAR
Bebidas refrescantes e coquetéis nacionais e internacionais, em um ambiente de
total relaxamento, sem ter que sair da piscina para saboreá-los, é a proposta deste
Aquabar da área leste, com balcão dentro d'água.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 75
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

SUNSET BAR
Bebidas apetitosas e coquetéis nacionais e internacionais, em um ambiente
animado e sem ter que sair da piscina para saboreá-los, é a proposta deste
Aquabar da área oeste, com o balcão dentro d'água.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 52
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

