MELIÁ LAS ANTILLAS

SEU ROMANCE JUNTO AO MAR
Resort Tudo Incluído 4 Estrelas Plus, concebido Somente para Adultos maiores de 16 anos. Localizado na praia de Varadero,
cercado por jardins tropicais, espelhos d’água e vegetação exuberante.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Solo Adultos

O MELHOR DE MELIÁ LAS ANTILLAS
Tudo Incluído concebido somente para adultos
Serviços e atendimento exclusivo no andar Concierge
Ambiente paradisíaco com jardins suspensos e espelhos
d’água
Fun pub disco bar
Elevadores panorâmicos para subir para os quartos
Wi-Fi Gratuito
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4

5
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

DELUXE ROOM
Estes 286 quartos Deluxe de 38,76 m² com varanda e vista para o jardim ou
piscina são muito acolhedores, espaçosos e confortáveis. Encontram-se em
bangalôs e no segundo e terceiro andares do edifício central.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo
• Espelho de maquiagem no banheiro
• Banheiro completo
• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
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•
•
•
•
•
•
•

Tomada de 220V
Guarda-chuva
Hall de entrada
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Vista para jardim/piscina
Poltrona e minissofá-cama no quarto
Conexão Wi-Fi (grátis)
Kettle elétrico / Serviço de chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE VISTA MAR
Essas 62 Junior Suite de 38,76 m², com varanda e vista para o mar estão em
harmoniosa conjunção com o ambiente natural. De beleza e conforto plenos.
Localizadas no quarto e quinto andares do edifício central.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo
• Guarda-chuva
• Espelho de maquiagem no banheiro
• Mesa e cadeiras no terraço/varanda
• Varanda
• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja
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Tomada de 220V
Amenidades de luxo no banheiro
Vista para o mar garantida
Hall de entrada
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Poltrona e minissofá-cama no quarto
Kettle elétrico / Serviço de chá
Conexión WiFi gratuita

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE
Essas duas Grand Suite singulares com vista para o mar de 77,52 m²,
localizadas no quinto andar do edifício central, são um reino de privacidade e
sossego. Têm dois espaços comunicantes e varanda, alto conforto, amplitude
e beleza.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Transformador de corrente 220V a 110V
• Amenidades de luxo no banheiro

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Vista para o mar garantida
• Mesa e cadeiras no terraço/varanda

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Banheiro completo

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Poltrona e minissofá-cama no quarto

• Varanda
• Hall-Bar-Cozinha pequena

• Sala de estar - Sala de jantar

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Kettle elétrico / Serviço de chá

e cerveja
• Conexión WiFi gratuita

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
DON PEPERONE
Este restaurante oferece deliciosos pratos da renomada culinária mediterrânea em
um ambiente acolhedor e com excelente serviço. Tratamos de satisfazer os gostos
mais exigentes.
Especialidade: Comida

Capacity: 80

mediterrânea
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

EL CONUCO
Sacie sua sede e saboreie deliciosos pratos da culinária leve nesta
lanchonete/ranchón de atendimento rápido e profissional. Será uma recordação
tropical que você não esquecerá facilmente.
Especialidade: Comida cubana

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Praia

Horário: 09:00 - 18:00
23:00 - 06:00

19:00 - 22:00

EL ROMÁNTICO
Para os amantes da boa mesa, um restaurante com comida deliciosa e serviço de
excelência. Um jantar que você sempre lembrará com certa nostalgia.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 80

internacional
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, Gourmet

LOS TAÍNOS
Uma delícia para o paladar e a vista. Este acolhedor restaurante está em completa
harmonia com o ambiente que o cerca. Com uma bela mesa de bufê que desperta
os sentidos dos comensais.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 280
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Café da manhã: 07:30 10:00, Bufê

Almoço: 12:30 - 14:30, Bufê
Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

BARES
EL MOJITO (TERRAÇO)
No ambiente muito acolhedor do lobby do hotel, que sempre estimula uma boa
conversa, você pode desfrutar de deliciosos coquetéis e um cardápio variado de
bebidas e licores.
Especialidade:

Capacity: 120

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

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

Localização: Lobby Bar

HEALTH BAR
O nosso Health Bar, localizado entre a piscina principal e o restaurante buffet,
junto à ponte do lago, oferece coquetéis saudáveis, combinando frutas, vegetais,
água, iogurte, leite e coberturas como aveia ou chocolate.
Especialidade: Batidas e frutas

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 17:00

Localização: Interior

LA DUNA
Este bar é especializado em coquetéis tropicais e as melhores bebidas e licores e
se localiza em um ambiente paradisíaco de praias e jardins. Sem dúvida, a
combinação perfeita para bater um papo ou simplesmente sonhar.
Especialidade:

Capacity: 24

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Praia

LA TÓRTOLA
Para quem quer tomar um banho de água doce bem perto do mar, descansar ou
ficar ao sol, este bar é o lugar ideal. O cardápio oferece deliciosos coquetéis e
bebidas nacionais e internacionais.
Especialidade:

Capacity: 120

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:30 - 23:59

Localização: Piscina

GASTRONOMIA

BARES
LAS COPAS
As belas melodias interpretadas ao piano estão em perfeita sintonia com o entorno
e criam o ambiente ideal para o descanso e a privacidade. Tudo isso é
complementado pelo grande sortimento de coquetéis e bebidas.
Especialidade:
Aire acondicionado: Não

Capacity: 120
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 24 horas

