MELIÁ PENÍNSULA VARADERO

ÉDEN FAMILIAR EM UMA PRAIA INFINITA
Exclusivo hotel de praia 5 Estrelas Tudo Incluído , recomendado para famílias, casais, eventos e incentivos.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Familia

O MELHOR DE MELIÁ PENÍNSULA VARADERO
Localizado em uma área de reserva ecológica em Varadero
Quartos únicos do tipo no Meliá Cuba
Construção no estilo colonial Key West
Ambientação espetacular com passarelas e espelhos
d’água
Fun pub bar karaokê com pista de dança
Wi-Fi Gratuito
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Torne seus sonhos uma verdadeira realidade hospedando-se em qualquer
desses 510 quartos, com 42 m². Amplas, confortáveis e funcionais. Têm
varanda com maravilhosas vistas para o jardim ou a piscina.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• Cofre de segurança

• TV por satélite
• Tomada de 220V
• Tomada para barbeador elétrico no banheiro
• 50% de desconto para crianças 3-12 anos
• Mesa e cadeiras no terraço/varanda
• Vista para jardim/piscina
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

•
•
•
•
•
•
•
•

Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Espelho de maquiagem no banheiro
Berços, a pedido
Amenidades no banheiro
Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
Conexão Wi-Fi (grátis)
Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

FAMILY
O hotel dispõe de 20 quartos amplos e luminosos, em bangalôs (1-3 andares),
com varanda ou terraço e vistas excelentes. Alguns são equipados com
berços, redes, outros acessórios e valores agregados, como o Clube
Cubamigos. Todas têm os benefícios da tecnologia atual, com o necessário
para que a estadia seja muito agradável.

INSTALAÇÕES
• Terraço ou varanda
• Cofre de segurança

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo
• Espelho de maquiagem no banheiro
• TV LCD via satélite
• Mesa e cadeiras na varanda
• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

•
•
•
•
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•
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Guarda-chuva
Amenidades no banheiro
Vista para jardim/piscina
Toalhas de praia/piscina
Beliches: twin size
Conexão Wi-Fi (grátis)
Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM
Esses 36 bangalôs entre o primeiro e terceiro andares, com 42 m², são
projetados para aqueles que desejam viver em harmonia com as belezas e a
natureza de Varadero. Eles têm varanda ou terraço.

INSTALAÇÕES
• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• TV LCD via satélite

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

• Roupão de banho e chinelos
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE FAMILIAR
Momentos felizes! Junto à piscina infantil encontram-se estes dez quartos
bangalôs de 84 m2, nos 1º e 2º andares. São amplos, luminosos e
confortáveis, com varanda-terraço voltados para o jardim. Equipados com
redes, acessórios diversos e valores agregados, como o Clube Cubamigos.

INSTALAÇÕES
• Terraço ou varanda
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Amenidades no banheiro

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

• 2 TVs por satélite com controle remoto
• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• Toalhas de praia/piscina
• 2 telefones no quarto

• Beliches: twin size

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

GRAND SUITE
Cinco espetaculares e singulares Grand Suites, com 84 m², varanda e vista
para o jardim. Estão em conjunção harmoniosa com o ambiente de uma das
mais belas praias do mundo. São acolhedoras, elegantes e confortáveis.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Terraço ou varanda

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Amenidades de luxo no banheiro
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Guarda-chuva
• Roupão de banho

• 50% de desconto para crianças 3-12 anos

• Berços, a pedido

• Vista para o jardim

• Mesa e cadeiras na varanda

• 2 TVs por satélite com controle remoto

• Toalhas de praia/piscina

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• 2 telefones no quarto
• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja

• Banheiro com chuveiro

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
LA GÓNDOLA
Enfeitado com afrescos que evocam a decoração de um palácio veneziano e
acordes de música clássica. La Góndola é um local extremamente romântico.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 50

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À
la carte

LA LAGUNA
É um dos restaurantes mais concorridos por estar muito próximo do mar, onde
além de admirar um belo pôr do sol, você pode escutar o murmúrio constante das
ondas. Um lugar onde a brisa marinha banha todo o ambiente. Comida deliciosa,
serviço delicado e boa música. Restaurante perfeito para os jantares de gala ou de
despedida dos grupos de incentivos.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 250

internacional

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Praia

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Almoço: 12:30 - 15:30,
Mini bufê

Jantar: 18:30 - 22:00, Cozinha crioula

LE BISTRO
O bistrô é um convite a jantar os melhores pratos da cozinha internacional
juntamente com conhecidas marcas de vinhos, pois Cuba também presta culto a
esta arte culinária caracterizada pela variedade e refinamento. Esse restaurante à
la carte conta com esplêndidas vistas dos espelhos d’água e dos jardins do hotel.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 50

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À
la carte

PALMA REAL
Lindamente decorado com estampas da sociedade cubana atual e cores frescas e
reluzentes. Um gosto requintado ao apresentar sua oferta de vegetais, queijos,
saladas, frios, sopas do dia, pratos quentes e o trinchado diário. Os doces e frutas
deliciam os amantes de uma sobremesa saborosa. Um bom sortimento de pães
completa o serviço.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 450

internacional
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
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

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SAKURA
A marca Sakura está associada aos restaurantes da Meliá Cuba especializados em
cozinha japonesa. Neles nossos chefs demonstram aos clientes suas habilidades
no tepanyaki, técnica típica desta arte culinária ancestral. Aberto somente durante
o jantar, se destaca por seu ambiente chamativo.
Especialidade: Comida japonesa

Capacity: 50

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

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

Localização: Interior

la carte

TOCORORO
O Tocororo oferece um excelente serviço gastronômico com um amplo sortimento
de requintados pratos servidos num ambiente muito agradável.
Especialidade: Cozinha tex-mex

Capacity: 50

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À
la carte

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
SAOCO
Acolhedor snack bar situado junto à piscina central para adultos. Enquanto deleita
seu paladar com o coquetel de seu gosto ou os pratos de sua preferência, você
pode tomar sol, se divertir em torno da piscina ou nadar em casal ou com seu
grupo de amigos. Para quem atravessa a noite, oferece-se o serviço de lanches
noturnos.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 50

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

SNACK BAR "PRINCIPITO"
Lanchonete localizada na área infantil do hotel. Oferece serviços de bebidas não
alcoólicas para as crianças e os pais acompanhantes.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 40

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 17:00, Snack bar

GASTRONOMIA

BARES
ARRECIFE
Enquanto está na piscina, recebendo as carícias da brisa do mar, o aqua bar
“Recife” lhe permitirá degustar seu coquetel preferido, a bebida desejada ou o
drink de seu gosto.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Piscina

CANEY
Bem perto do lobby está o Bar Caney, cujo ambiente rural convida a desfrutar das
mais populares bebidas cubanas, transformando a noite em uma festa espetacular.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 30

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 16:00 - 23:00

CHIRINGUITO
Sol, areia, mar, palmeiras e dois bares para desfrutar ao máximo das maravilhas
da paisagem com bebidas refrescantes à mão.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Praia

LOBBY BAR LECUONA
O lugar, acolhedor e agradável, oferece a excelência de sua carta de coquetéis. É
possível degustar a bebida ou o drink predileto de quem sabe apreciar uma boa
bebida e o serviço extraordinário, ao compasso da música de um piano nostálgico,
ao cair da tarde.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

BARES
PENÍNSULA
Durante as noites, quando o teatro de animação abre suas portas, este bar terraço
é o complemento perfeito da música, da dança e do mais puro espetáculo.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 12

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 21:00 - 23:00

PIANO BAR
Desfrute das mágicas noites de Varadero no nosso acolhedor Piano Bar. Com
acesso no lobby do hotel, você poderá ter suas noites acompanhadas por
apresentações ao vivo e aproveitar a nossa ampla carta de bebidas Premium. Um
lugar ideal para o romance e a cumplicidade junto a familiares e entes queridos.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 200

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 20:30 - 23:00

