MELIÁ LAS DUNAS

UMA GRANDE CASA PARA OS AMANTES DO MAR
Resort Tudo Incluído 5 Estrelas. Localizado em Cayo Santa María, um ambiente exótico que deslumbra os sentidos com seu luxo
natural. Recomendado para casais e famílias.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Familia
- Meetings & Events

O MELHOR DE MELIÁ LAS DUNAS
Cidade turística com atrações inigualáveis e serviço Tudo Incluído
Grande variedade de opções gastronômicas
Locais românticos para casamentos e espaços para eventos
Clube Cubamigos para uma estadia familiar mais divertida
Wi-Fi Gratuito
Hotel livre de fumo
Espaços concebidos especialmente para famílias e crianças, além de uma área de
relaxamento com atmosferas tranquilas e românticas.
Amplo lobby com espelhos d’água, singular bulevar gastronômico e praça cultural
Quartos com serviços exclusivos Luxury e valores agregados para famílias
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Para aqueles que querem viver cercados de tranquilidade, conforto e beleza,
temos nossos especiais 696 quartos Clássicos de 41,4 m². O ambiente
paradisíaco precioso proporciona um quadro maravilhoso.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

•
•
•
•
•

• Secador de cabelo
• Espelho de maquiagem no banheiro
• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Conexión WiFi gratuita

Ferro e tábua de passar
Guarda-chuva
Hall de entrada
Vista para o jardim
Camas de solteiro / king size

• Kettle elétrico com café

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC SEA VIEW
Pelo conforto, claridade, beleza e espaço (41,4 m²), qualquer uma das 34
habitações Clássicos Vista Mar são ideais. Rodeada de belezas naturais e com
maravilhosas vistas para o mar.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

•
•
•
•
•

• Secador de cabelo
• Vista para o mar garantida
• Hall de entrada
• Mesa e cadeiras na varanda
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Conexión WiFi gratuita

Ferro e tábua de passar
Guarda-chuva
Espelho de maquiagem no banheiro
Amenidades de luxo e sais de banho
Camas de solteiro / king size

• Kettle elétrico com café

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM
[1Os quartos PREMIUM do hotel são lindamente decorados, espaçosos (44,1
m²) e confortáveis. Encontram-se na moldura incomparável da natureza e do
mar.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Secador de cabelo
• Comodidades no quarto

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Vista para o jardim

• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda

• Camas king size

• Conexión WiFi gratuita

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE SEA VIEW
Em perfeito idílio com a natureza e o mar, encontram-se nossas 16
acolhedoras Grand Suítes, de 82,8 m². Espaçosas, com alto conforto e projeto
elegante. Vistas para o mar para criar imagens únicas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Comodidades no quarto

• Vista para o mar garantida
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Hall de entrada
• Mesa e cadeiras na varanda

• Amenidades de luxo e sais de banho
• Camas de solteiro / king size

• Roupão de banho e chinelos
• 2 TVs por satélite

• Varanda
• 2 telefones no quarto

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Kettle elétrico com café

e cerveja

• Conexión WiFi gratuita

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

ROYAL SUITE SEA VIEW
Nossas 3 preciosas Royal Suites têm uma paisagem privada de elevado
conforto, luxo e tranquilidade, onde reina a segurança. São 82,8 m² especiais
para o romance e o amor.
* Exclusivo para adultos

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Guarda-chuva

• Rede de descanso no terraço/varanda

• Vista para o mar garantida

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda

• Amenidades no banheiro
• Camas king size

• Roupão de banho e chinelos

• 2 TVs por satélite com controle remoto

• 2 telefones no quarto

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Kettle elétrico com café

• Conexión WiFi gratuita

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
BANA
Os sabores da Ásia convergem harmoniosamente neste restaurante de
ambientação sofisticada. Seu nome faz referência à arte de compartilhar na
cultura asiática, reverenciada tanto em Cuba quanto no resto do mundo. O Bana
oferece gratas surpresas ao paladar com serviço à la carte, sempre no horário
noturno.
Especialidade: Comida asiática

Capacity: 90

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Boulevard

Horário: 18:30 - 22:30, À la carte

CAIBARIÉN
Para todos os gostos, o restaurante é um verdadeiro expoente dos tesouros da
cozinha internacional, sempre pronto a satisfazer os gostos mais exigentes.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 556

internacional

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: 19:00 - 22:00, Bufê

COLUMBUS
Todo o sabor da famosa culinária mediterrânea, acompanhada de uma variada
carta de vinhos e licores, em lugar paradisíaco, com praias e jardins exuberantes.
Especialidade: Comida

Capacity: 150

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Boulevard

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

FINCA LOS AGAVES
Com seus ingredientes locais e receitas tradicionais, o restaurante Los Agaves nos
transporta à cultura dos tacos, do guacamole e da tequila. Localizado na praça
bulevar de restaurantes à la carte e aberto todos os dias para o jantar, é
impossível visitá-lo sem gritar: Viva o México!
Especialidade: Comida mexicana

Capacity: 90

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Boulevard

Horário: 18:30 - 22:30, À la carte

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
ISABEL Y FERNANDO
Sua decoração única, a música de cordas com o melhor do repertório cubano e
internacional e os pratos mais requintados fazem deste um ambiente único, que,
sem dúvida, vai fazer você viver a noite mais romântica de sua vida.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 156

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Boulevard

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

LOS CARIBES
Ranchón perto da praia, para desfrutar plenamente os dias de sol. Um cardápio
simples, porém com muita originalidade e sabor. O som que o vento tece ao soprar
entre os manguezais e os troncos e o movimento das ondas fazem deste lugar o
espaço ideal para desfrutar de uma noite perto do mar.
Especialidade: Cozinha crioula

Capacity: 300

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Praia

Horário: Almoço: 12:00 - 15:00,
Bufê

MARÍA CORAJE
A mística de uma lenda se respira no frescor e na quietude deste lugar, onde o
esmerado serviço fará de sua noite uma lembrança inesquecível.
Especialidade: Comida latina

Capacity: 300

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

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

REMÉDIOS
Saboreie desde os pratos mais simples até as criações mais complexas da
deliciosa culinária crioula cubana neste acolhedor restaurante, onde as frutas
tropicais farão a delícia de seu paladar.
Especialidade: Cozinha crioula
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 288
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 -

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê

10:00, Bufê

Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
COPPELIA
A sorveteria Coppelia oferece sabores deliciosos e apresentações originais a
grandes e pequenos.
Especialidade: Sorveteria

Capacity: 30

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Boulevard

Horário: 10:00 - 17:00, Snack bar

GUARANÍ
Esta acolhedora lanchonete, localizada em um ambiente idílico e com serviço
atencioso, oferece aos clientes deliciosas combinações de bebidas e pratos
deliciosos do jeitinho que você quiser.
Especialidade: Coquetéis e
refeições leves

Capacity: 70
Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 16:00, Snack bar

LA PICCOLA ITALIA
O ambiente ideal para saborear com os amigos ou a família pizzas especiais
preparadas no estilo italiano.
Especialidade: Pizzas e massas

Capacity: 50

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Exterior

Horário: 18:30 - 22:00, Pizzas e
massas

MANACAS
Para se refrescar depois de um banho de mar ou uma longa caminhada, não deixe
de ir ao Manacas, que serve espumosas cervejas a qualquer hora. Completamos a
nossa oferta com um cardápio variado de refeições leves para todos os gostos.
Especialidade: Beer Garden

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Boulevard

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
SAN SALVADOR
Uma lanchonete movimentada, localizada em um ambiente natural, que oferece
as delícias que fazem a alegria dos clientes: refrigerantes e licores combinados aos
mais deliciosos pratos de comida leve.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 70

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Piscina

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 16:00, Snack bar

GASTRONOMIA

BARES
BAR DE PRAIA (3)
Três bares para refrescar-se sem necessidade de abandonar nem por um minuto o
delicioso ambiente de uma praia simplesmente perfeita. Oferta diversificada de
bebidas, coquetéis e licores das mãos de verdadeiros especialistas na satisfação
do cliente.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 30

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 18:00

JARDÍN DEL REY
Localizado no ambiente acolhedor do lobby do hotel, oferece a todos um espaço
para desfrutar de suas bebidas favoritas no compasso de lindas melodias. É o
lugar ideal para uma maravilhosa noite romântica ou para relaxar com os amigos e
a família.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

LA GRUTA
Magnífico aqua bar que oferece ao banhista refrescantes bebidas e licores nas
mais deliciosas combinações. Desfrute da tranquilidade e do ambiente íntimo da
nossa piscina na área de relaxamento do resort.
Especialidade:

Capacity: 20

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

LA LAGUNA
Um acolhedor bar aquático, para que o banhista possa se refrescar do calor sem
sair da água. Saboreie coquetéis refrescantes, sucos deliciosos e refrigerantes em
permanente idílio com a natureza.
Especialidade:

Capacity: 20

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

SALÕES
SANTA CLARA-SALÓN A+B
Localização: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Ar-condicionado: Sim
Internet: Sim
Audiovisuais: Projetor, Microfone, Tela, Flipchart, Técnico de áudio, Microfone sem
fio, Laptop, Púlpito para conferências, Multissistema VCR + TV (25 polegadas)

M2 Altura Dimensões
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SANTA CLARA-SALÓN A
Localização: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Ar-condicionado: Sim
Internet: Sim
Audiovisuais: Projetor, Microfone, Tela, Flipchart, Técnico de áudio, Microfone sem
fio, Laptop, Púlpito para conferências, Multissistema VCR + TV (25 polegadas)

M2 Altura Dimensões
165

5.2

20 x 8.25

Recepção Teatro Aula Banquete
165

220
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92

Boardroom

Em formato de U

Cabaret

Work-Shop

-

-

-
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SANTA CLARA-SALÓN B
Localização: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Ar-condicionado: Sim
Internet: Sim
Audiovisuais: Projetor, Microfone, Tela, Flipchart, Técnico de áudio, Microfone sem
fio, Laptop, Púlpito para conferências, Multissistema VCR + TV (25 polegadas)

M2 Altura Dimensões
165

5.2

20 x 8.25

Recepção Teatro Aula Banquete
165

220

92

92

Boardroom

Em formato de U

Cabaret

Work-Shop
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