MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA

LUXO E ATENDIMENTO REQUINTADO EM UM AMBIENTE NATURAL
SAÍDO DAS LENDAS
Aprecie plenamente deste idílico hotel de 5 estrelas, localizado bem em frente à praia e com vistas espetaculares do mar e da
Serra do Escambray. Local ideal para circuitos, famílias, casamentos, eventos, esportes náuticos e mergulho. Quartos modernos e
confortáveis, piscina em forma de lago e jardim e piscina swim-up. Ampla variedade gastronômica em um ambiente romântico e
tranquilo.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Meetings & Events

O MELHOR DE MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA
Wi-Fi Gratuito
Aprecie um ambiente natural idílico no centro da ilha, próximo a uma praia tranquila e a
poucos minutos de Trinidad, cidade Patrimônio Cultural da Humanidade.
Escolha entre nossas variadas opções de acomodação em esplêndidos quartos Deluxe, Grand
Premium ou Junior Suíte, alguns deles com acesso a piscinas swim-up.
Proposta gastronômica requintada que pode ser desfrutada em sete restaurantes e sete bares,
com opções de buffet e serviço à la carte.
O andar exclusivo The Level para desfrutar de uma estadia marcada pela alta personalização
do serviço e atendimento preferencial.
Belas piscinas swim-up e infinitas com vista para o oceano, além de áreas de bem-estar ou
para famílias com crianças.
Proporcionamos instalações atraentes e confortáveis em locais para eventos de todos os tipos.
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
DELUXE ROOM
Desfrute das comodidades, belas vistas do mar, jardins e piscinas do hotel
que estes excelentes quartos, localizados nos níveis 1 e 2, proporcionam a
você. Dispõem de uma espaçosa área general de 43,7 m² pela qual estão
distribuídos um acolhedor vestíbulo com closet de bagagem, banheiro
independente com ducha, quarto de dormir com cama King size ou 2 camas
duplas e um sofá-cama. Entre outras comodidades, contam com mesa de café
da manhã, poltronas e mesa de centro. Todas dispõem de um agradável
terraço equipado com mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Ferro e tábua de passar
• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja
• Telefone direto no dormitório e banheiro
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital
• Cofre eletrônico 15”

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Camas king ou twin size
• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• TV por satélite 43” e painel multimídia
• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar
• Mesa de centro

• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

DELUXE GARDEN
Os quartos Deluxe Garden, localizados no térreo, levam você diretamente às
áreas frescas de jardins e piscinas do hotel. Sua espaçosa área de 44.2 m²
dispõe de vestíbulo com closet de bagagem, um banheiro independente com
ducha, quarto de dormir com cama King size ou 2 camas duplas, além de um
sofá-cama. Estão mobiliadas com mesa de café da manhã, poltronas e mesa
de centro. No exterior, contam com um fresco terraço com mesas e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Secador de cabelo
• Balança de peso
• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Telefone direto no dormitório e banheiro
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital
• Cofre eletrônico 15”
• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

• Ferro e tábua de passar
• Mesa e cadeiras no terraço/varanda
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Camas king ou twin size
• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• TV por satélite 43” e painel multimídia
• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar
• Mesa de centro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
DELUXE VISTA MAR
Situadas nos niveles 1-2 e com uma ampla área de 43,7 m², estes
confortáveis e espaçosos quartos proporcionam excelentes vistas para o mar,
a área de piscinas e os jardins do hotel. Dispõem de um vestíbulo com closet
de bagagem, banheiro independente com ducha, quarto de dormir com cama
King size ou 2 camas duplas e um sofá-cama. Estão equipadas com mesa de
café da manhã, poltronas e mesa de centro. Contam, além disso, com um
fresco terraço com mesas e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Amenidades no banheiro

• Ferro e tábua de passar
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Balança pessoal
• Telefone direto no dormitório e banheiro
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital
• Cofre eletrônico 15”
• Mesa de centro

e cerveja
• Mesa de café da manhã
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Camas king ou twin size
• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• TV por satélite 43” e painel multimídia
• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar
• Mesa e poltronas no terraço

DELUXE SWIM-UP
Estes quartos espaçosos proporcionam a você um ótimo relax, com acesso a
piscinas swim-up no térreo. Sua excelente área de 44,2 m² abrange um
vestíbulo com closet de bagagem, um banheiro independente com ducha,
quarto de dormir com cama King size ou 2 camas duplas e um sofá-cama.
Dispõem de mesa de café da manhã, poltronas e mesa de centro, além de um
esplêndido terraço com mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Ferro e tábua de passar
• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja

• Mesa de café da manhã

• Balança pessoal
• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Camas king ou twin size

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

• Mesa de centro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
GRAND PREMIUM VISTA MAR
O espaço aconchegante e o excelente design caracterizam estes quartos, que
convidam a desfrutar de experiências de grande conforto. Aprecie as
paisagens relaxantes da praia vistas de um agradável terraço, equipado com
banheira de hidromassagem, mesa e poltronas. Seu interior é
harmonicamente distribuído em um vestíbulo com closet de bagagem,
banheiro independente com ducha, além de quarto de dormir com cama King
size e um sofá-cama. Dispõem também de mesa de café da manhã, poltronas
e mesa de centro.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Mesa e cadeiras no terraço/varanda

• Ferro e tábua de passar
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Mesa de café da manhã
• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Camas king ou twin size

• Frigobar com águas, refrigerantes, cervejas e mais

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• Cofre eletrônico 15”

• TV por satélite 43” e painel multimídia
• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

• Mesa de centro

GRAND PREMIUM SWIM-UP VISTA MAR
Com uma área de 45,7 m² e decoração requintada, estes quartos
espetaculares presenteiam vistas sublimes do mar e dão acesso direto a
piscinas swim-up a partir do térreo. Os quartos espaçosos e muito
confortáveis, dispõem de um vestíbulo com closet de bagagem, um banheiro
com ducha, quarto de dormir com cama King size e um sofá-cama. Dispõem
de mesa de café da manhã, poltronas e mesa de centro. Poderá desfrutar ao
ar livre de um belo terraço com banheira de hidromassagem, equipada com
espreguiçadeira, guarda-sol de jardim, mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Amenidades no banheiro

• Ferro e tábua de passar
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Balança pessoal

• Mesa de café da manhã
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefone direto no dormitório e banheiro
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• Camas king ou twin size
• Secador de cabelo no banheiro

secador de cabelo e balança digital
• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa de centro

• Mesa e poltronas no terraço

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
JUNIOR SUITE
Nossas confortáveis Junior Suite, distribuídas pelos três níveis do hotel,
proporcionam um amplo espaço e foram concebidas com uma decoração
harmoniosa. Todas oferecem excelentes vistas para as piscinas e jardins
internos. Em seus 45,7 m², dispõem de um vestíbulo com closet de bagagem,
um banheiro com ducha, quarto de dormir com cama King size e um sofácama. Contam com mesa de café da manhã, poltronas e mesa de centro. A
Junior Suite no térreo incorpora um fresco terraço, com espreguiçadeira,
guarda-sol de jardim, mesa e poltronas. As Junior Suites dos níveis 2 e 3
dispõem de terraço com mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Camas king ou twin size

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)

secador de cabelo e balança digital
• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

• Mesa de centro

JUNIOR SUITE VISTA MAR
Desfrute das melhores vistas panorâmicas do mar nestes confortáveis
quartos, localizados no primeiro e segundo níveis do edifício principal. Dispõe
de uma área muito espaçosa de 58,8 a 59,2 m² que abrange um vestíbulo
com closet de bagagem, uma sala, um banheiro independente com banheira
e ducha, além de quarto de dormir com cama King size e sofá-cama. Estão
equipadas com mesa de café da manhã, poltronas e mesa de centro. Poderá
relaxar ao ar livre, no fresco terraço com mesas e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Mesa de café da manhã

• Balança pessoal
• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Camas king ou twin size

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

• Mesa de centro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
JUNIOR SUITE SWIM UP
Estes elegantes quartos, que apresentam de estilo inovado e atrativos
superiores, estão localizados no térreo e com acesso direto às piscinas swimup. Dispõe de uma área total de 59,2 m² e abrangem um vestíbulo com closet
de bagagem, um banheiro com banheira e ducha, além de um espaçoso
quarto de dormir com cama King size e sofá-cama. Na área interna, contam
com mesa de café da manhã, poltronas e mesa de centro. Encontrará ao ar
livre um agradável e fresco terraço com mesa, poltronas, espreguiçadeira e
guarda-sol de jardim.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Cama King size

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Balança pessoal

• Mesa de café da manhã
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)

• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas

• Mesa de centro

• Mesa e poltronas no terraço

JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR
Quartos concebidos para você desfrutar uma experiência de romance
memorável. Desfrute de uma paixão memorável junto da incrível vista para o
mar a partir dos seus espaçosos terraços, equipados com banheira de
hidromassagens, mesa e poltronas. Localizados nos níveis 1 e 2 do hotel,
dispõem de uma área total de 60,3 m², que abrange um acolhedor vestíbulo
com closet de bagagem, um banheiro com banheira e ducha, além de um
espaçoso quarto de dormir com cama King size e sofá-cama. Estão
preparadas com mesa de café da manhã, poltronas e mesa de centro.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja

• Mesa de café da manhã

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Camas king ou twin size

• Telefone direto no dormitório e banheiro
• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Jacuzzi ao ar livre

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)

• TV por satélite 43” e painel multimídia
• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e

• Cofre eletrônico 15”
• Poltronas

açúcar

• Mesa de centro

• Mesa e poltronas no terraço

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
GRAND PREMIUM VISTA MAR THE LEVEL
Viva férias com um nível superior de excelência, graças às instalações e
comodidades proporcionados pela exclusivo andar The Level. Estes quartos
espaçosos estão localizados no primeiro e segundo andar do hotel e dispõem
de uma área total de 47,7 m². Destacam-se por seus serviços diferenciados e
vistas românticas do mar. Dispõem de um vestíbulo com closet de bagagem,
banheiro com banheira e ducha, além de um quarto de dormir com cama King
size ou duas camas duplas e um sofá-cama. Estão preparadas com mesa de
café da manhã, poltronas e mesa de centro dentro do quarto. Na área
externa, dispõem de um agradável terraço com banheira de hidromassagem,
mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Camas king ou twin size

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

• Mesa de centro

GRAND PREMIUM SWIM UP VISTA MAR THE
LEVEL
Aprecie um atendimento exclusivo e um espaço de conforto superior em
nossos atraentes quartos no piso The Level, com vistas relaxantes do mar e
acesso direto às modernas piscinas swim-up. Localizadas no térreo, dispõem
de uma área total de 47,7 m² e destacam-se pelo serviço personalizado. Todas
dispõem de um acolhedor vestíbulo com closet de bagagem, banheiro com
banheira e ducha, além de um quarto de dormir com cama King size ou duas
camas duplas, além de um sofá-cama. Foram preparadas com mesa de jantar
e 4 poltronas, um móvel integral, mesinha com pia, assim como uma mesa de
centro e poltronas. Poderá desfrutar ao ar livre de um fresco terraço com
acesso direto à piscina e equipada com espreguiçadeira, guarda-sol de jardim,
mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Guarda-chuva
• Roupão de banho e chinelos

• Menu de travesseiros
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Camas king ou twin size

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa e poltronas na varanda

• Mesa de centro
• Mobiliário integral

• Platô com pia

• Mesa de jantar

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR THE LEVEL
Estes confortáveis quartos com vista para o mar, localizado no primeiro e
segundo nível do luxuoso andar The Level, proporcionam a você uma estadia
exclusiva. Dispõem de uma área de 57,7 m² e destacam-se pelo serviço
altamente personalizado. Com decoração interna contemporânea, encontrará
um vestíbulo, preparado com closet de bagagem, sala de TV confortável,
banheiro independente com banheira e ducha, além de um espaçoso quarto
de dormir com cama King size e sofá-cama. Contam também com uma mesa
de café da manhã, poltronas e mesa de centro. Incorporam ao ar livre um
fresco terraço com banheira de hidromassagens de frente para o mar, com
mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Roupão de banho e chinelos
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Cama King size
• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja

• Mesa de café da manhã

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Espelho corporal clássico

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• Jacuzzi ao ar livre

secador de cabelo e balança digital
• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)

• TV por satélite 43” e painel multimídia

• Cofre eletrônico 15”

• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e

• Poltronas

açúcar
• Mesa e poltronas no terraço

• Mesa de centro

JUNIOR SUITE ROMANCE SWIM UP VISTA MAR
THE LEVEL
Estes quartos exclusivos do andar The Level celebram o mais absoluto dos
romances e uma singular paixão pela natureza. Localizadas no térreo e com
uma área total de 55,7 m², você poderá desfrutar do luxo de vistas para o
mar inesquecíveis e de acesso direto a piscinas swim-up. Destacam-se pelo
grande conforto e pelos serviços personalizados. Dispõe de um vestíbulo com
closet de bagagem, uma sala de TV, banheiro independente com banheira e
ducha, além de quarto de dormir com cama King size e sofá-cama. Estão
preparadas com mesa de café da manhã, poltronas e mesa de centro. Um
terraço ao ar livre relaxante dispõe de mesa, poltronas, espreguiçadeira e
guarda-sol de jardim.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Ferro e tábua de passar

• Roupão de banho e chinelos

• Cama King size

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Mesa de café da manhã

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Espelho corporal clássico

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,
secador de cabelo e balança digital

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)
• Cofre eletrônico 15”

• TV por satélite 43” e painel multimídia
• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa e poltronas no terraço

• Mesa de centro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Localizadas no segundo nível do edifício principal, estes quartos esplêndidos
permitem viver uma experiencia insuperável. Do terraço agradável e
espaçoso, você poderá apreciar as maravilhosas vistas para o mar, junto com
o atendimento exclusivo do andar The Level. Dispõem de uma área total de
161,5 m², concebida com um design moderno que inclui vestíbulo, uma sala
de jantar confortável com mesa de 8 lugares e um atraente Wetbar. Contam
com dois closets-vestiários, dois banheiros com banheira e ducha, além de
dois quartos de dormir com cama King size e outro com duas camas duplas e
sofá-cama. Estão preparadas com mesa de café da manhã, poltronas e mesa
de centro. O fresco terraço externo está equipado com espreguiçadeiras,
mesa e poltronas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Ferro e tábua de passar

• Roupão de banho e chinelos

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Mesa de café da manhã
• Telefone direto no dormitório e banheiro

• Camas king ou twin size

• Espelho corporal clássico

• Banheiro com serviço de artigos de higiene diários,

• Domótica (luzes, temperatura, IPTV, áudio)

secador de cabelo e balança digital
• Cofre eletrônico 15”

• TV por satélite 43” e painel multimídia
• Cafeteira elétrica com provisão de café, chá e
açúcar

• Poltronas
• Mesa de jantar

• Mesa de centro

GASTRONOMIA

THE LEVEL
CAPE NAO
Restaurante exclusivo para clientes The Level, com propostas inovadoras de
culinária italiana. Você pode encontrar isso muito perto da praia, visto que seu
ambiente é absolutamente acolhedor e relaxante. Proporciona a você uma grande
variedade de elaborações de frutos do mar acompanhadas por vinhos requintados.
Oferece serviços de almoço e jantar.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 68

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Interior

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
ALMA
Aprecie o menu requintado deste belo restaurante, um lugar perfeito para celebrar
as raízes culturais hispânicas com elaborações exclusivas de renome mundial.
Incorpora ao seu novo conceito um bar tradicional para degustar excelentes
vinhos espanhóis. Oferece serviços de almoço e jantar.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 140

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

BREEZA
Aproxime-se das propostas culinárias deste atraente Grill de praia, enquanto
desfruta de um banho relaxante ou toma sol em nossa piscina. Oferece serviços de
almoço e jantar. Um estilo moderno e muito casual, onde prevalecem o bom
serviço e o atendimento personalizado.
Especialidade: Parrillada

Capacity: 74

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

LÍA
Acompanhe de modo especial seus momentos de diversão na linda praia María
Aguilar. Nosso restaurante animado e tropical convida você a saborear propostas
requintadas de comida leve em uma atmosfera de total relax. Dispõe de atraentes
sofás-camas, previamente reservados, para aproveitar cada experiência ao
máximo.
Especialidade: Parrillada

Capacity: 248

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Almoço: 10:00 - 01:00,

Localização: Praia

À la carte e buffet

MOSAICO
Um local altamente recomendado para apreciar os pratos mediterrâneos mais
seletos e tradicionais, acompanhados por sua inovadora decoração. Restaurante
especializado em cozinha mediterrânea, em local com ar condicionado. Oferece
serviços de almoço e jantar.
Especialidade: Comida
mediterrânea

Capacity: 114
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
RUMBA
Você poderá encontrar aqui um estilo muito moderno e original, com um ambiente
agradável de mercado boutique, que proporciona experiências gastronômicas
atraentes, nas quais o cliente pode selecionar suas combinações favoritas entre as
variadas opções de um requintado buffet internacional. Mesas de cozinha
atraentes e bela decoração tropical. Disponibiliza serviços de café da manhã,
almoço e jantar em salão com ar condicionado e na área de terraço.
Especialidade: Bufê

Capacity: 402

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:30 -

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê

10:30, Bufê

Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

BARES
AQUA
Bar muito relaxante com espaços úmido e seco, além de belas áreas internas e
terraços frescos, que você poderá encontrar na área principal da piscina.
Especialmente concebido para a confraternização com amigos e familiares.
Propostas requintadas para coquetéis refrescantes, sucos naturais e bebidas de
todos os tipos.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 10

coquetéis
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

AVENUE BAR
Encontre aqui um bar de estilo moderno e atraente, com espaços internos tipo
mercado com ar condicionado e um terraço agradável ao ar livre. Está localizado
no espaço mais relaxante do hotel, com áreas de conforto e instalações para
nossos hóspedes em camas balinesas, assentos privativos e sofás. Oferece uma
proposta seleta e requintada de coquetéis e bebidas.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 128

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:00 - 23:00

DAIQUIRI
Desfrute de um momento especial, acompanhado pelo sabor inconfundível dos
coquetéis tradicionais cubanos, que dão vida à proposta deste atraente bar
temático. Concebido para você relaxar e desfrutar plenamente. Bebidas e
coquetéis de alta categoria, preparados por excelentes profissionais.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 20

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:00 - 23:00

LOBBY BAR
Com amplos espaços internos e um terraço agradável, o nosso Lobby Bar é o local
ideal para confraternizar com a família, os amigos ou, simplesmente, desfrutar de
noitadas memoráveis todas as noites. Aprecie os mais sofisticados coquetéis
cubanos, bem como um vasto e seleto menu de bebidas e licores.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 44

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

BARES
SKYBAR
Localizado no edifício principal, este bar animado, com vistas panorâmicas
extraordinárias, proporciona a você uma grande variedade de aperitivos para
degustar durante o dia, além de uma carta requintada de bebidas, coquetéis e
vinhos. O lugar ideal para desfrutar com os amigos.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 57

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

Horário: 18:00 - 23:00

SUNRISE
Aproveite ao máximo a sua estadia e não se esqueça de visitar este bar
requintado, com um estilo bem descontraído e uma seleta proposta gastronômica.
Poderá escolher entre sua excelente variedade de bebidas, coquetéis e vinhos,
ideais para acompanhar as melhores experiências.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 20

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 10:00 - 18:00

SUNSET
Aprecie as belas atmosferas marinhas do Caribe neste animado Bar Grill de estilo
semi-rústico. Um espaço que você não pode deixar de visitar, onde poderá se
deleitar com uma grande variedade de coquetéis e bebidas tradicionais, além de
receitas requintadas.
Especialidade: Grill & Snack

Capacity: 40

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 18:00

