MELIÁ SANTIAGO DE CUBA

ONDE SE CONJUGAM O AZUL DO CARIBE E O VERDE DA SERRA
MAESTRA
Único 5 Estrelas da segunda cidade cubana mais importante, localizado próximo ao Centro Histórico de Santiago de Cuba. Ideal
para viagens de negócios.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Circuitos

O MELHOR DE MELIÁ SANTIAGO DE CUBA
Atendimento personalizado, exclusividade e privacidade no THE
LEVEL
Símbolo da cidade e único hotel Cinco Estrelas de Santiago de Cuba
Vistas espetaculares da cidade com a Serra Maestra ao fundo
Hotel de referência para negócios e reuniões em Santiago
Salão de festas com espetáculos ao vivo
Wi-Fi Gratuito
Hotel livre de fumo
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Para clientes que desejam viver rodeados pela tranquilidade, conforto e
beleza, qualquer um dos nossos quartos acolhedores Clássicos (22 m²) são
ideais.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Rádio despertador

• Telefone
• Mesa e cadeiras para café da manhã
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Minibar variado
Tomada 110V e 220V no banheiro
Hall de entrada
Amenidades no banheiro
TV LCD via satélite
Vista para a cidade-montanhas
Conexão Wi-Fi (grátis)
Relógio despertador

Secador de cabelo
Espelho de maquiagem no banheiro
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Balança de peso
Camas de solteiro / king size
1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
Bule de chá/Serviço de Chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Seu sonho caribenho pode se tornar realidade em qualquer uma das nossas
Junior Suites (25,5 m²). São acolhedoras, confortáveis e com a necessária
tranquilidade para você desfrutar de uma estadia inigualável.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar

• Jacuzzi no quarto
• Ferro e tábua de passar
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Secador de cabelo
Espelho de maquiagem no banheiro
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Amenidades no banheiro
TV LCD via satélite
Vista para a cidade-montanhas
Conexão Wi-Fi (grátis)
Relógio despertador

Tomada 110V e 220V no banheiro
Hall de entrada
Telefone no quarto/banheiro
Balança de peso
Camas king size
1 berço extra a pedido
Bule de chá/Serviço de Chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL
Para se livrar do tédio e estresse, nada melhor que um dos quartos THE LEVEL
(22 m²). Acolhedores, amplos e luminosos. Oferecem sempre a ansiada
privacidade.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar variado

• Mesa e cadeiras para café da manhã
• Secador de cabelo

• Tomada 110V e 220V no banheiro
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Amenidades de luxo no banheiro
• Hall de entrada

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Telefone no quarto/banheiro

• TV LCD
• Vista para a cidade-montanhas

• Camas twin
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
• Balança pessoal

• Bule de chá/Serviço de Chá

• Relógio despertador

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE THE LEVEL
As maravilhosas Junior Suites do The Level (25,5 m²) são simplesmente
sedutoras Dispõem de privacidade, alto conforto e todas as comodidades,
para um merecido descanso.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Jacuzzi no quarto
• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado
• Tomada 110V e 220V no banheiro

• Secador de cabelo
• Comodidades no quarto

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Amenidades de luxo e sais de banho

• Hall de entrada
• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• TV LCD
• Vista para a cidade-montanhas

• Camas king size
• 1 berço extra a pedido

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Balança pessoal

• Bule de chá/Serviço de Chá

• Relógio despertador

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE
Nada melhor que os maravilhosos quartos GRAND SUITE THE LEVEL, com
vista para o mar, para se sentir entre os sortudos deste mundo. Dispõem de
47,5 m², combina privacidade, alto conforto e luxo.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Minibar variado

• Secador de cabelo

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Jacuzzi

• Hall de entrada
• Amenidades no banheiro

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Camas king size

• Vista para a cidade-montanhas

• 1 berço extra a pedido

• 2 telefones no quarto

• 2 TVs LCD por satélite

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Balança pessoal

• Bule de chá/Serviço de Chá

• Relógio despertador

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL MASTER SUITE
Por sua elegância, conforto, espaço (47,5 m²) e luminosidade, este
extraordinário quarto MASTER SUITE THE LEVEL fascina aos clientes mais
exigentes. Sem dúvida, um espaço privilegiado do nosso hotel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Jacuzzi no quarto

• Mesa e cadeiras para café da manhã
• Secador de cabelo

• Minibar variado
• Tomada 110V e 220V no banheiro

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Roupão de banho

• Hall de entrada

• Banheiro completo

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

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Vista para a cidade-montanhas

• 1 berço extra a pedido

• 2 telefones no quarto

• 2 TVs LCD por satélite

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Balança pessoal

• Bule de chá/Serviço de Chá

• Relógio despertador

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL PRESIDENTIAL SUITE
Um espaço privilegiado na seção THE LEVEL de nosso hotel. Distingue-se por
oferecer um nível de vida único para seus clientes. Soma inegável de
privacidade, espaço (95 m²) alto conforto e refinada elegância.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Jacuzzi no quarto

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Tomada 110V e 220V no banheiro
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Comodidades no quarto
• Hall de entrada

• Amenidades de luxo e sais de banho

• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Amenidades de banho

• Banheira de hidromassagem no banheiro

• Vista para a cidade-montanhas

• 1 berço extra a pedido

• 2 TVs LCD por satélite
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Cama King size
• Balança pessoal

• Bule de chá/Serviço de Chá

• Relógio despertador

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
EL CRIOLLO
Localizado junto à piscina, oferece comida cubana feita na parrilla.
Especialidade: Comida cubana

Capacity: 72

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Almoço: 12:00 - 16:00,

Localização: Exterior

À la carte

LA CASONA
Para degustar os mais apreciados tesouros da arte culinária cubana e mundial,
nosso Restaurante “La Casona” oferece a você uma variedade de deliciosas
combinações de pratos, para todos os gostos, num ambiente inteiramente
colonial. Visite nossa Casona e comprove que todos os seus recantos são seus,
incluídas, além disso, as áreas para não fumantes. Somos gente do Caribe, e esse
mar que nos simboliza é um convite a participar dessa aventura. Desfrute do seu
paladar e da nossa hospitalidade.
Especialidade: Bufê
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 305
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 -

Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

10:00, Bufê

LA FONTANA
No hotel Meliá Santiago de Cuba, fica este restaurante, que oferece todas as
combinações possíveis de massas. Tanto os vegetarianos como os amantes do
reino animal encontrarão as mais variadas opções. Nós cubanos adoramos as
massas italianas. Certamente nos encontraremos!
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 72

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 12:00 - 23:00

LA ISABELICA
Indiscutivelmente, a exclusividade faz sentido nesse local sonhado para os
amantes. Lugar perfeito onde se combinam o ambiente, a música e a decoração,
que recria as ruínas do que antes foi o cafezal La Isabelica e hoje define parte da
nossa cultura. Aqui você poderá degustar pratos requintados e sedutores para o
paladar, conjuntamente com uma refinada seleção de vinhos. Local perfeito para
saborear o mais requintado café cubano.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 22
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 19:00 - 23:00, Gourmet
à la carte

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
EL COLMADITO
Para se refrescar enquanto toma um bom banho na piscina do nosso hotel,
sugerimos que visite o nosso Café "El Colmadito" que fornece um menu atraente,
sorveteria e uma grande variedade de coquetéis no pátio.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 24

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Exterior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 12:00 - 22:00

SNACK BAR "LA ALAMEDA"
Para se refrescar, enquanto se banha na piscina de nosso hotel, sugerimos uma
variedade de coquetéis no pátio. Bem como os apetitosos lanches.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 100

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 20:00

GASTRONOMIA

BARES
BELLO BAR
Junte seus amigos e tenha uma noite espetacular no exclusivo Bar Mirador, que
fica no 15º andar do hotel Meliá Santiago. O lugar ideal para o entretenimento de
todos.
Especialidade:

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 17:00 - 01:00

DAIQUIRI
No próprio Lobby do Meliá Santiago de Cuba fica localizado o lobby bar Daiquirí,
onde encontrará uma fina seleção de bebidas internacionais, a extraordinária carta
de coquetelaria cubana e os melhores petiscos, que conseguirão satisfazer os
gostos mais exigentes.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 40

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

SANTIAGO CAFÉ
No primeiro andar do Hotel Meliá Santiago fica este local privilegiado para suas
comemorações. Com capacidade para 300 pessoas, tornou-se o lugar perfeito para
a celebração de banquetes, coquetéis, festas temáticas e jantares de gala.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 300

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 21:00 - 03:00

SIERRA CRISTAL LOUNGE BAR
Localizado no 9º andar, o lounge VIP-Bar tem vista panorâmica privilegiada da
cidade. Conta com dois salões conectados, um para os serviços do VIP-Bar e outro
para reuniões, com capacidade para até 8 pessoas, TV LCD via satélite e
computador com acesso gratuito à internet.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 10

refeições leves

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 07:30 - 23:00

