MELIÁ MARINA VARADERO APARTMENTS

PARA OS AMANTES DO MAR
348 apartamentos amplos, acolhedores e funcionais, dotados de equipamentos e das comodidades necessárias para longas
estadias no plano Somente Hospedagem. Acesso a uma movimentada marina, à natureza exuberante da Península de Hicacos,
além de uma das praias mais famosas do mundo.
INTERESTS
- Estadia prolongada
- Work from Cuba

O MELHOR DE MELIÁ MARINA VARADERO APARTMENTS
Apartamentos no plano Somente Hospedagem e preparados para múltiplos ocupantes
Totalmente equipados, eles permitem combinar estadias de longa duração em terra com a
viagens a bordo
A escolha ideal para desfrutar de uma moderna marina e da praia mais famosa de Cuba
Variadas instalações: piscina, bar, quadra de tênis, academia de ginástica, minimercado,
lavanderia e estacionamento
Ao lado do vilarejo turístico Plaza Las Morlas, com numerosas opções complementares
Wi-Fi Gratuito
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STUDIO
Funcional e acolhedora, combina sala de estar e quarto em um mesmo
espaço. Dotada de equipamentos de cozinha, banheiro, varanda e vista para
a marina e a Península de Hicacos. Os apartamentos tipo Studio da área de
condomínios leste se comunicam com apartamentos de um dormitório,
enquanto os da área oeste se comunicam com apartamentos de dois
dormitórios.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo
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Telefone no banheiro
Ventilador de teto
Espelho de maquiagem no banheiro
Amenidades no banheiro
Conexão Wi-Fi
Varanda
Vista para a marina
Cozinha pequena
Chaise longue (espreguiçadeira)
Cama King size
Cafeteira Elétrica
Exaustor na cozinha (com filtro de carvão ativado)

Tomada 110V e 220V no banheiro
Guarda-chuva
Minigeladeira
Balança de peso
TV LCD via satélite
Sofá-cama para duas pessoas
Micro-ondas
Banheiro com chuveiro de mão
TV LCD satélite com porta USB
Telefone direto no quarto
Fogão elétrico de 2 bocas de indução com exaustor

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

1 BEDROOM APARTMENT
Conjugando moderna decoração e comodidades que o fazem sentir em casa:
sofá-cama, cozinha completa, sala de jantar e estar, banheiro, varanda com
bonita vista para o mar, cama king size... Com uma área que varia entre 68 e
83 m², muitos desses apartamentos se comunicam com outros do tipo Studio

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo
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Telefone no banheiro
Ventilador de teto
Espelho de maquiagem no banheiro
Balança de peso
Camas king size
Sofá-cama para duas pessoas
Micro-ondas
Banheiro-Hall com chuveiro
Cama King size
Telefone direto no quarto
Banheiro com banheira e chuveiro
Exaustor na cozinha (com filtro de carvão ativado)

Tomada 110V e 220V no banheiro
Guarda-chuva
Amenidades no banheiro
TV LCD via satélite
Varanda
Sala de estar - Sala de jantar
Bar-Cozinha
Chaise longue (espreguiçadeira)
Lava-louças (Condomínios leste)
Cafeteira Elétrica
Geladeira/congelador e lavadora de roupas
Fogão elétrico de 4 bocas de vitrocerâmica de

indução com exaustor
• Conexión WiFi gratuita

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

2 BEDROOMS APARTMENT
Os apartamentos distribuídos na área de condomínios leste (La Marina) e
oeste (Vistamares) projetam uma imagem de bom gosto e máximo conforto.
Eles também contam com as comodidades e serviços necessários para
estadias longas e muito agradáveis, entre as quais se destacam o terraço
espaçoso e as vistas excelentes.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Telefone no banheiro
• Ventilador de teto

• Tomada 110V e 220V no banheiro
• Guarda-chuva

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Balança de peso

• Amenidades no banheiro
• TV LCD via satélite

• Varanda
• Sofá-cama para duas pessoas

• Camas king size + twin size
• Sala de estar - Sala de jantar

• Micro-ondas

• Bar-Cozinha

• Banheiro-Hall com chuveiro
• Lava-louças (Condomínios leste)

• Chaise longue (espreguiçadeira)
• Telefone direto no quarto

• Banheiro com banheira e chuveiro
• Exaustor na cozinha (com filtro de carvão ativado)

• Geladeira/congelador e lavadora de roupas
• Fogão elétrico de 4 bocas de vitrocerâmica de
indução com exaustor

• Conexión WiFi gratuita

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

3 BEDROOMS APARTMENT
Localizados entre o 1º e o 8º andar dos condomínios da área leste, conhecida
como La Marina, estes amplíssimos apartamentos são a opção ideal para
famílias e grupos. Seus múltiplos espaços oferecem todas as comodidades
para tornar a estadia uma experiência muito agradável e renovadora.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Telefone no banheiro
• Ventilador de teto

• Tomada 110V e 220V no banheiro
• Guarda-chuva

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Amenidades no banheiro

• Banheiro completo
• Balança de peso

• Varanda
• Sofá-cama para duas pessoas

• Camas king size + twin size
• Sala de estar - Sala de jantar

• Micro-ondas

• Bar-Cozinha

• Chaise longue (espreguiçadeira)
• Lava-louças (Condomínios leste)

• 4 TVs-LCD via satélite
• Telefone direto no quarto

• Banheiro com banheira e chuveiro
• Lavadora e secadora de roupas

• Geladeira/congelador e lavadora de roupas
• Fogão elétrico de 4 bocas de vitrocerâmica de
indução com exaustor

• Conexión WiFi gratuita

GASTRONOMIA

BARES
EL VELERO
A área de piscina da zona de condomínios convida você a desfrutar de uma
agradável proposta de coquetelaria e bebidas 24 horas por dia. Você poderá
acompanhar seus momentos de relaxamento na água, os belos poentes em
Varadero e suas noites tranquilas, com um refinado drink e rodeado pela intensa
paz dessa atmosfera marinha.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 22

coquetéis
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

LAS VELAS
O bar fica no entorno da esmerada piscina dos condomínios, muito perto da praia
e dos jardins tropicais. Oferece bebidas e coquetéis nacionais e internacionais, em
combinação com deliciosas tapas de produtos ibéricos. (Serviços não incluídos)
Especialidade:
Aire acondicionado: Não

Capacity: 30
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

