MELIÁ SAN CARLOS

ELEGANTE ESTILO NO CENTRO HISTÓRICO DE CIENFUEGOS
Seu valor arquitetônico e as belas vistas da cidade e da baía tornam esse hotel o lugar ideal para desfrutar da história e da
cultura de Cienfuegos, bem como um espaço de conforto superior no autêntico estilo Meliá. Modernas acomodações e
atendimento que tornarão sua viagem pela ilha uma experiência memorável.
INTERESTS
- Circuitos

O MELHOR DE MELIÁ SAN CARLOS
Wi-Fi Gratuito
Viva uma experiência única no coração da cidade de Cienfuegos
Elegante edifício com modernas acomodações e belas vistas para a cidade e para a
baía
Variedade de opções de acomodação e excelente proposta gastronômica
Diversas instalações para encontros de negócios, passeios e circuitos turísticos
Ofertas ideais para viagens de casamentos e luas de mel
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Modernas acomodações clássicas com vistas para a cidade e para o pátio
interno. Possuem uma área de 24 m² para dormitório com TV, camas dobles
ou King Size e banheiro com ducha.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV LCD via satélite

• Serviço de quarto 24 horas
• 1 berço extra a pedido

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais

• Telefone direto no quarto
• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros
possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)
• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço
diário de artigos de banho

• Cofre de segurança eletrônico
• Camas de casal ou king

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLÁSICA VISTA CIUDAD
Nossas modernas acomodações clássicas com vistas para a cidade convidam
você a desfrutar de sua estadia em Cienfuegos com máximo conforto.
Possuem dormitório com TV, camas dobles ou King Size e banheiro com ducha
em uma área de 24 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV LCD via satélite

• Serviço de quarto 24 horas
• 1 berço extra a pedido

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais

• Telefone direto no quarto
• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros
possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)
• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço
diário de artigos de banho

• Cofre de segurança eletrônico
• Camas de casal ou king

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUITE VISTA CIUDAD
As modernas suítes Vista Ciudad, se destacam por sua amplitude e belas
perspectivas do Centro Histórico e da baía de Cienfuegos. Em 48 m², possuem
sala-sala de jantar e TV, dormitório-TV com camas King Size e banheiro com
ducha.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV LCD via satélite

• Serviço de quarto 24 horas
• Sala de estar - Sala de jantar

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Cama King size
• Telefone direto no quarto

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

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais
• Tensão (corrente): 220 V/60 Hz (os banheiros

quartos.

possuem tomadas de 110 V para equipamentos de
até 50 W)

• Cofre de segurança eletrônico

• Banheiro com ducha, secador de cabelo e serviço
diário de artigos de banho

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
ROOF GARDEN
O Roof Garden do hotel se destaca pelas belas vistas do Centro Histórico e da baía
de Cienfuegos, um espaço perfeito para desfrutar durante o dia de cafés da
manhã, aperitivos ou deliciosos coquetéis e bebidas. Sua impressionante proposta
culinária à la carte e o acompanhamento da melhor música cubana durante as
noites convidam a viver plenamente a alegria da ilha com o autêntico sabor
cubano.
Especialidade: Bar lounge

Capacity: 84

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: 07:00 - 10:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
RINCÓN AZUL
Um clássico da cidade por suas famosas tertúlias, o Lobby Bar “Rincón Azul”
proporcionará experiências memoráveis acompanhado pela clássica coquetelaria
cubana, uma taça de vinho ou sua bebida preferida graças a uma ampla seleção
de licores internacionais.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 20

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Lobby Bar

SNACK BAR
Localizado no lobby do hotel, o nosso Snack Bar oferece atrativas propostas de
coquetelaria e comida rápida durante o dia. Espaço ideal para compartilhar um
café ou um aperitivo em um ambiente de absoluta intimidade.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 30

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: 24 horas

