MELIÁ LAS AMÉRICAS

A CASA DOS AMANTES DO GOLFE
Resort Tudo Incluído 5 Estrelas, concebido Somente para Adultos maiores de 18 anos. Ambiente íntimo e elegante, com
exuberante natureza à beira-mar. Recomendado para golfistas e casais.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Golfe
- Solo Adultos

O MELHOR DE MELIÁ LAS AMÉRICAS
Tudo Incluído concebido somente para adultos
Único hotel com acesso direto ao Varadero Golf Club
Atendimento especial para os golfistas
Ambiente tranquilo, com arquitetura elegante e vistas extraordinárias
Área de bangalôs com piscina independente
Junto ao Centro de Convenções Plaza América
Wi-Fi Gratuito
Anfitrião da Copa Golf Meliá Las Américas, Copa de Golf Meliá Cuba e Torneo Varadero
by MHI Cuba
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Em um ambiente de praias e belos jardins, estão estes 141 belos quartos
Clássicos de 30 m². Funcionalidade, bom gosto e modernidade, integrados no
design e na decoração.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite
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Minibar variado
Tomada de 220V
Cabides no banheiro
Espelho de maquilhagem
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Mesa e cadeiras na varanda
Camas: 2 de casal ou 1 king size

Controle de temperatura
Secador de cabelo
Estojo de amenidades
Guarda-chuva
Vista para campo de golfe e jardim
Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC SEA VIEW
Para propiciar o descanso, nada melhor que um dos 59 belos quartos
Clássicos de 30 m². Têm alto conforto e funcionalidade, complementados
pelas vistas para o mar e a natureza.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

•
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Minibar variado
Secador de cabelo
Estojo de amenidades
Guarda-chuva
Banheiro completo
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Conexão Wi-Fi (grátis)

Tomada de 220V
Cabides no banheiro
Espelho de maquilhagem
Espelho de maquiagem no banheiro
Serviço de quarto 24 horas
Mesa e cadeiras na varanda
Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC PRIME SEA VIEW
Habitaciones de 30 m2 con agradable ambientación y confort superior. Vistas
privilegiadas al mar elevan el atractivo de estos espacios que se distribuyen
en los pisos del 2 al 4 del hotel.

INSTALAÇÕES
• Terraço ou varanda
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

• Minibar variado
• Amenidades no banheiro

• Secador de cabelo
• Mesa e cadeiras na varanda

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC GOLF VIEW
En un entorno de playas y hermosos jardines, se hallan estas 50 bellas
habitaciones Clásicas, de 30 m². Funcionalidad, buen gusto y modernidad,
integrados en el diseño y la decoración.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

• Minibar variado
• Tomada de 220V

• Controle de temperatura
• Secador de cabelo

• Cabides no banheiro
• Espelho de maquilhagem

• Estojo de amenidades
• Guarda-chuva

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Mesa e cadeiras na varanda

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Em qualquer umas das 15 Junior Suite do nosso hotel, às vezes você se
sentirá como na sua própria casa. Amplas (60 e 104 m²), espaçosas e
confortáveis, inundadas de luz e colorido.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite

• Cama de casal com mosquiteiro

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar
• Controle de temperatura

• Porta com olho mágico
• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Cabides no banheiro

• Estojo de amenidades

• Espelho de maquilhagem

• Amenidades de luxo no banheiro

• Serviço de descoberta diária

• Guarda-chuva
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Menu de travesseiros
• Terraço

• Hall de entrada

• Banheiro completo

• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Vista para campo de golfe e jardim

• Vista para jardim/piscina
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Roupão de banho e chinelos
• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

• Quarto Duplex

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE
Nossa Gran Suite é uma exclusiva acomodação tipo duplex com maravilhosas
vistas para o jardim, o campo de golfe e o mar. Em uma área de 80 m²
convida você a viver uma experiência de luxo e intimidade. É composta por
um hall, sala/sala de jantar, minicozinha, um dormitório, dois banheiros (um
com hidromassagem), além de terraço e terraço-jardim. É o espaço ideal para
casais em lua de mel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite
• Ferro e tábua de passar

• Minibar variado
• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Cabides no banheiro

• Guarda-chuva

• Hall de entrada

• Espreguiçadeira no terraço/varanda
• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Banheiro completo
• Vista para campo de golfe e jardim

• Banheiro com banheira de hidromassagem

• Sala de jantar/Cozinha-bar

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

• Quarto Duplex

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Estas amplas acomodações contam com cristais panorâmicos que permitem
desfrutar de belas vistas para o mar e a piscina. Com design moderno e uma
área de 85 m², contam com hall, sala-sala de jantar, um dormitório e dois
banheiros.

INSTALAÇÕES
• Telefone

• Cofre de segurança

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Hall de entrada

• Amenidades no banheiro
• 2 TVs LCD por satélite

• Camas king size
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE GOLF VIEW
Os amantes do golfe encontrarão nestas confortáveis acomodações um
panorama único, com outras vistas para as áreas de jardins e o mar. Em um
amplo espaço de 80 m², possuem hall, sala com terraço e vista para o campo
de golfe, dormitório com vista para o mar, dois banheiros (um com
hidromassagem) e terraço.

INSTALAÇÕES
• Telefone

• Cofre de segurança

• Minibar variado
• Secador de cabelo

• Ferro e tábua de passar
• Hall de entrada

• Espreguiçadeira no terraço/varanda

• Vista para campo de golfe e jardim

• Amenidades no banheiro

• Banheira de hidromassagem no banheiro

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

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL PRESIDENTIAL SUITE
Conforto e elegância distinguem a nossa Suíte Presidencial. Estas
acomodações convidam a desfrutar de vistas únicas do campo de golfe de
Varadero, dos jardins do hotel e do mar. Em uma área de 90 m², possuem hall,
sala-sala de estar, minicozinha com terraço e vistas para o campo de golfe e
jardins, sala de estar e dormitório com vistas para o mar, além de dois
banheiros (um com hidromassagem).

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Telefone

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Controle de temperatura

• Tomada de 220V
• Cabides no banheiro

• Secador de cabelo
• Amenidades de luxo no banheiro

• Guarda-chuva

• Vista para o mar garantida

• Comodidades no quarto

• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• TV LCD via satélite

• Camas king size

• Banheira de hidromassagem no banheiro
• Sala de estar - Sala de jantar

• Minicozinha
• Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GARDEN SUITE
Estas acomodações, localizadas fora do edifício central, em bangalôs com
andar superior e térreo, contam com vistas para o jardim e a piscina. Em uma
área de 85 m², que se destaca por seu design moderno, possuem sala-sala de
jantar, dormitório, banheiro, minicozinha e terraço.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Telefone

• Cofre de segurança

• Pétalas sobre os travesseiros

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Controle de temperatura

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Cabides no banheiro

• Estojo de amenidades

• Espelho de maquilhagem

• Guarda-chuva

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Vista para jardim/piscina

• Roupão de banho e chinelos
• 2 TVs por satélite

• Minicozinha
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GARDEN GRAND SUITE
Localizadas fora do edifício central, estas amplas acomodações estão
localizadas em bangalôs tipo duplex, com agradáveis vistas para o jardim e a
piscina. Além de seu estilo refrescante e contemporâneo, possuem uma área
de 86 m² distribuída em uma sala-sala de jantar, um dormitório, banheiro,
minicozinha e terraço.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Telefone
• Minibar

• Mesa e cadeiras para café da manhã
• Ferro e tábua de passar

• Controle de temperatura

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Cabides no banheiro

• Estojo de amenidades

• Espelho de maquilhagem

• Amenidades de luxo no banheiro

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Roupão de banho

• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Vista para jardim/piscina

• Camas king size

• Hall-Sala de estar/jantar

• Minicozinha

• 2 TVs por satélite
• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Quarto Duplex

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL TWO BEDROOM GARDEN SUITE
Localizadas na área externa do edifício central, em bangalôs tipo duplex,
estas acomodações contam com vistas para o jardim e a piscina. Destacamse por seu amplo espaço de 175 m², no qual possuem hall-sala de jantar-bar,
dois dormitórios, três banheiros, minicozinha e dois terraços.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Telefone

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Controle de temperatura
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Tomada para barbeador elétrico no banheiro

• Estojo de amenidades

• Espelho de maquilhagem

• Guarda-chuva

• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Vista para jardim/piscina

• Roupão de banho e chinelos

• Hall-Sala de estar/jantar

• Minicozinha

• 2 TVs por satélite

• Terrazas y balcones

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

GASTRONOMIA

THE LEVEL
IL LIMONCELLO
Um espaço para os paladares mais exigentes. Sugestivas e atraentes propostas
em cafés da manhã, almoços e jantares com o mais autêntico espírito do
Mediterrâneo. Sua refinada atmosfera azul-turquesa e a proximidade do mar
convidam a viver uma experiência gastronômica singular.
Especialidade: Comida

Capacity: 81

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 11:00, À la carte

Almoço: 13:00 - 15:00, À la carte
Jantar: 19:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
LA ARCADA
Prêmio da Operadora de Turismo Pegase 2003. Um lugar perfeito para desfrutar de
um jantar romântico à luz de velas, acompanhado pela suave melodia dos violinos.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 58

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 19:00 - 22:00, À la carte

LA ROBLEZA BBQ
Os pratos mais deliciosos da cozinha cubana. Ideal para quem procura os sons e os
sabores do Caribe. Deleite-se com a autêntica e deliciosa “Paella de la Casa”.
Especialidade: Comida cubana

Capacity: 64

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: Almoço: 12:30 - 16:00,

Jantar: 19:00 - 22:00, Comida cubana

Steakhouse

LA TERRAZA
Você poderá desfrutar de uma ampla oferta gastronômica, com várias noites
temáticas (terça: Noite Italiana, quarta: Noite Cubana, sexta: Noite Oriental, e
sábado: Noite Espanhola).
Especialidade: Bufê

Capacity: 250

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 -

Almoço: 12:30 - 15:00, Bufê

10:00, Bufê

Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

SAKURA
Restaurante japonês com uma proposta diferente, concebida para aqueles que se
arriscam em novas experiências e fazem do prazer um estilo de vida. Um convite
que seduz os sentidos e deixa a noite plena de tentações, sabores e encantos.
Especialidade: Comida japonesa

Capacity: 70

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
BAR "LA CASCADA"
À sua disposição: variedade de coquetéis, espetáculos noturnos e um bom grupo
musical, que faz os hóspedes do hotel cantarem e dançarem a noite toda. Além
disso, você pode desfrutar do rincão do tabaco, para degustar os puros; do rincão
do rum e do café, com a mais requintada oferta de rum e cafés cubanos.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 0

refeições leves

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 24 horas

BAR PISCINA “BARBACOA”
Indo para a praia ou voltando de um banho de mar ou mergulho na piscina, você
vai encontrar um lugar tipicamente cubano, onde se pode desfrutar da melhor
seleção de bebidas e licores com música ao vivo.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 11:00 - 18:00, À la carte

HAVANA CLUB
Em um ambiente agradável, os melhores e mais variados coquetéis, licores e
bebidas são preparados de maneira requintada e original para o deleite dos
clientes.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00, À la carte

LAS AMÉRICAS
Em nosso lobby confortável e climatizado, seja saindo ou voltando de uma das
muitas atividades oferecidas no entorno do hotel, você pode desfrutar dos
coquetéis mais selecionados e de deliciosas comidas leves. E, à noite, de um
momento agradável ao som do piano.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 40

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 08:00 - 23:55, Bebidas
Alcoólicas

GASTRONOMIA

BARES
LOUNGE BAR THE LEVEL
Atmosfera privada e íntima para os nossos clientes The Level. Um lugar para
compartilhar experiências, acompanhado por uma exclusiva carta de bebidas, uma
sugestiva coquetelaria, snacks e o melhor café da ilha. Oferece serviço de Tea
Time.
Especialidade: Bar lounge

Capacity: 15

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 09:00 - 23:00

Localização: Exterior

SNACK BAR "LA VALENCIANA"
Na área da piscina dos bangalôs, você pode desfrutar de magníficos coquetéis
cubanos e internacionais.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 36

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Piscina

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 12:00 - 17:00, À la carte

SALÕES
PLENARIO
Localização: Loc 1
Floor:
Doors: 1
Ar-condicionado: Sim
Internet: Não
Audiovisuais: Projetor, Microfone, Tela, Flipchart, Caneta laser pointer, TV LCD 40
polegadas, Tradução simultânea, Técnico de áudio, Microfone sem fio, Tela de
projeção portátil, Laptop, Púlpito para conferências, Computador, Áudio para
shows ao vivo (1,2 K), Torre de iluminação com 8 focos, Monitores de TV de 20 e
29 polegadas
M2 Altura Dimensões
550

Recepção Teatro Aula Banquete
-

650

-

-

Boardroom

Em formato de U

Cabaret

Work-Shop

-

-

-
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