MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL

A COMBINAÇÃO PERFEITA DE MARINA E PRAIA
Espectacular Resort Tudo Incluído 5 Estrelas localizado próximo à praia de Varadero. Possui excelentes bares e restaurantes,
piscinas soberbas e um Spa Wellness completamente equipado. Recomendado para famílias, iatistas, mergulho, pesca, eventos,
reuniões, casamentos e luas de mel.
INTERESTS
- YHI SPA
- Familia
- Golfe
- Meetings & Events

O MELHOR DE MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL
Resort Tudo Incluído de marina e praia
Possui moderno passeio marítimo comercial
Serviços exclusivos no THE LEVEL
Clube infantil e variadas facilidades para
famílias
Iluminação “Fantasia Noturna” nas piscinas
Fabuloso Yhi Spa com mais de 1000 m2
Ampla variedade de opções gastronômicas
WI-FI GRÁTIS (área do lobby e bar do lobby)

423

8

6

free

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Ideais para o viajante que deseja desfrutar do conforto e uma autêntica
tranquilidade. Desde que você entra percebe que são acolhedores, funcionais
e bonitos, com vistas maravilhosas para as piscinas e os jardins tropicais.
Estão nos andares 0-5 do hotel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Secador de cabelo

• Ferro e tábua de passar
• Ventilador de teto

• Guarda-chuva
• Hall de entrada
• Amenidades no banheiro
• TV LCD via satélite
• Varanda
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Telefone no quarto/banheiro
• Conexão Wi-Fi
• Vista para jardim/piscina
• Cofre de segurança no quarto
• Banheiro com banheira e chuveiro
• Sofá-cama de 2 lugares (exceto em acomodações
com camas separadas)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC MARINA VIEW
Quartos que propiciam usufruir do descanso. Estão equipados com todo tipo
de comodidades e facilidades. Eles têm terraço com vistas espetaculares.
Encontram-se entre o 2º e o 5º andares do hotel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

•
•
•
•
•

• Ventilador de teto
• Hall de entrada
• Conexão Wi-Fi
• Varanda
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Sofá-cama de 2 lugares (exceto em acomodações
com camas separadas)

Secador de cabelo
Guarda-chuva
Amenidades no banheiro
TV LCD via satélite
Vista para a marina

• Banheiro com banheira e chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM MARINA VIEW
Exclusividade e comodidade para uma estadia prazerosa. Mobiliário funcional,
múltiplas instalações e decoração quente caracterizam essas acomodações
com terraço e magníficas vistas para a marina. Localizados no segundo andar
do hotel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Ventilador de teto
• Amenidades no banheiro

• Conexão Wi-Fi
• Vista para a marina

• TV LCD via satélite
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Banheiro com banheira e chuveiro

e cerveja
• Sofá-cama de 2 lugares (exceto em acomodações
com camas separadas)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL
Estes quartos, além de elegantes e confortáveis, possuem tudo que o cliente
possa desejar, incluindo uma praia apropriada para os esportes náuticos.
Dispõem de serviços especiais para seus hóspedes, 24 horas por dia. Estão
nos 5º e 6º andares do hotel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Ventilador de teto
• Hall de entrada

• Amenidades no banheiro
• TV LCD via satélite

• Conexão Wi-Fi
• Vista para jardim/piscina

• Varanda

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Sofá-cama de 2 lugares (exceto em acomodações
com camas separadas)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL MARINA VIEW
Privacidade, conforto e beleza são as linhas mestras dos quartos do exclusivo
andar The Level do hotel. Todos exteriores e com encantadoras vistas para o
mar e a praia. Dispõem de serviços especiais enquanto dure a sua estadia.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Ventilador de teto

• Guarda-chuva

• Hall de entrada
• TV LCD via satélite

• Amenidades no banheiro
• Varanda

• Vista para a marina

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Sofá-cama de 2 lugares (exceto em acomodações
com camas separadas)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE
As suítes do exclusivo andar The Level oferecem comodidades e facilidades
para qualquer tipo de demanda pessoal, incluindo a conexão a um quarto
padrão. Oferecem vistas maravilhosas para as piscinas esplêndidas e os
jardins tropicais.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar
• Ventilador de teto

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Hall de entrada

• Conexão Wi-Fi

• TV LCD via satélite

• Vista para jardim/piscina
• Banheiro com banheira de hidromassagem e

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Espreguiçadeiras de teca no terraço

chuveiro de ducha

• Sala de estar - Sala de jantar

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Telefone direto no quarto

• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos
quartos.

• Varanda dupla

• Serviço de amenidades diárias

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE MARINA VIEW
Em perfeita harmonia com o ambiente natural de belas praias e jardins
tropicais encontram-se os dez quartos do andar exclusivo The Level. Todos
com terraço e atendimento especial para seus hóspedes, 24 horas por dia.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Ventilador de teto

• Guarda-chuva
• Amenidades no banheiro

• Hall de entrada
• Conexão Wi-Fi

• Sala de estar/banheiro

• Banheiro com banheira de hidromassagem e
chuveiro de ducha

• Espreguiçadeiras de teca no terraço

• 2 TVs LCD por satélite

• Closet
• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• Sala de estar - Sala de jantar
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

GASTRONOMIA

THE LEVEL
VIP BAR LOUNGE LA VIGÍA
Vip bar lounge, localizado na área The Level. Único espaço no 7º andar, dispõe de
vistas panorâmicas espetaculares do mar, da península e da marina. A decoração
é baseada em motivos marinhos: mapas de navegação antigos, bússolas e
lunetas. Conta com área de convivência, balcão e terraços. O serviço à la carte é
excelente. A oferta inclui deliciosos lanches no horário do café da manhã, almoço e
jantar. Oferece serviço de bar e quarto as 24 horas do dia.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 54

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
BANA
Localizado na área da Galeria comercial, este restaurante é ponto de encontro
para os clientes que desejam degustar os pratos mais atraentes da impressionante
cozinha asiática contemporânea. De clássicos como o chop suey, sopa chinesa, até
especialidades agridoces, os pratos evidenciam as cores, os deliciosos aromas e os
sabores. O serviço noturno à la carte é impecável.
Especialidade: Oriental

Capacity: 52

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:30, À la carte

CASA BURGUETE
Restaurante localizado no hotel, na área da galeria comercial. A extraordinária
criatividade culinária deste elegante restaurante à la carte tem clara ascendência
francesa, com um serviço que agrada por sua discrição e rapidez. Além disso, na
hora da sobremesa, o cliente não pode e nem deve resistir às deliciosas receitas. A
adega é muito interessante, com uma boa oferta de vinhos de marcas
internacionais.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 70

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

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

DON ERNESTO
Restaurante localizado no hotel, na área da galeria comercial. Um lugar imperdível
para os amantes da alta gastronomia, com pratos de sabor e aroma deliciosos. O
restaurante é um templo onde impera a criatividade de clara ascendência latina
com toques da tradicional cozinha cubana. Excelente serviço à la carte. Adega
com variedade de vinhos do mercado internacional.
Especialidade: Comida latina
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 98
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:30, À la carte

DON PEPERONI
Localizado no hotel, na área da galeria comercial. Um restaurante tranquilo, com
atmosfera de intimidade, especializado na atraente cozinha mediterrânea de alto
nível, mantendo um interessante equilíbrio entre modernidade e tradição. Possui
uma adega bem cuidada, com os melhores vinhos do mercado mundial. O serviço
à la carte é excelente.
Especialidade: Comida

Capacity: 44

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

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

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
EL PESCADOR
A cozinha deste restaurante cubano, em meio à praia e conectado ao hotel por
uma passarela elevada, é muito admirada por seus deliciosos assados na grelha,
com grandes doses de originalidade, refinados sob todos os aspectos. Dispõe de
salão, pérgolas e terraços com bela decoração marinha. Possui um excelente
serviço à la carte ao meio-dia e à noite.
Especialidade: Comida caribenha

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: Almoço: 12:30 - 16:00,
À la carte

EL PILAR
Restaurante localizado no lobby do hotel. Oferece bufê que gozam de
extraordinário sucesso por sua variada oferta gastronômica de nível internacional.
E um detalhe muito interessante: os assados, recém-tirados do forno, são fatiados
diante do cliente. Além disso, o serviço é impecável e a adega tem vinhos de
marcas internacionais.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 380

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

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

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

MARLIN
Quem duvida que os sabores da parrilla são melhores à beira da praia? Este snack
bar parrillada demonstra que o mar e a areia de Varadero podem criar o cenário
ideal para almoçar em qualquer época do ano.
Especialidade: Parrillada

Capacity: 200

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 11:00 - 16:00, À la carte

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
HAVANA
Um snack bar localizado na divertida área da piscina principal, com moderna
decoração alusiva a temas marinhos, que conecta com a praia por uma passarela
elevada. Conta com salão, pérgolas e terraços, abertos e com vista para a piscina.
Oferece excelente serviço de lanches à la carte no horário de café da manhã e
almoço.
Especialidade:

Capacity: 194

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

ILHAS NO GOLFO
A sorveteria localiza-se na área do passeio marítimo, muito próxima da piscina
central do hotel. Dispõe de salão e terraços com uma decoração original e alegre.
Tem uma vista preciosa do mar e do porto esportivo e oferece, além de sorvetes,
lanches deliciosos. O serviço à la carte é excelente.
Especialidade: Sorveteria

Capacity: 28

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 12:00 - 22:30, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
AMBOS MUNDOS
Dois mundos reunidos por dois estilos decorativos: o glamour clássico vintage do
gourmet e o nostálgico aventureiro próprio do latino. Dois mundos que se fundem
neste acolhedor bar de aperitivos onde se encontra uma seleção acertada de
rótulos de licores de fama internacional.
Especialidade: Gourmet

Capacity: 12

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Interior

COJÍMAR
Localizado na área do passeio marítimo. Um lugar tranquilo e acolhedor, onde se
pode apreciar a melhor cerveja ou tomar um coquetel mais atual ou internacional,
enquanto se saboreiam deliciosos petiscos de produtos ibéricos. O serviço é atento
e discreto. (Serviços não incluídos)
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 58

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Exterior

Horário: 16:00 - 23:59, À la carte

DAIQUIRI
Localizado na área do passeio marítimo. Ambiente fresco e atraente, com detalhes
tropicais e caribenhos. Este é um lugar onde se pode apreciar runs e coquetéis à
base de rum. O serviço eficaz e atento está disponível até o início da noite.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 50
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 19:00 - 01:00

EL MOJITO
O Acua Bar está localizado na piscina principal. Oferece um excelente serviço na
piscina e varanda com uma variada oferta de bebidas e coquetéis nacionais e
internacionais.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 30
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00, À la carte

21:00 - 22:30, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
FESTA
Este bar, que se encontra na área do lobby principal, conta com um piano para
você desfrutar das interpretações de belas melodias, enquanto toma um café
aromático ou sua bebida preferida, talvez acompanhada de um lanche. A
decoração tem claras referências aos veleiros. À noite, o bar oferece serviço de
lanches e deliciosas bebidas à la carte.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 240

refeições leves

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

LAS BRISAS
O bar fica perto do Ranchón, em meio à praia, e oferece uma oferta de coquetéis e
bebidas refrescantes, como margaritas e mojitos feitos com hortelã fresca e verde.
Você será atendido por um pessoal atento e eficaz.
Especialidade:

Capacity: 200

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00

