MELIÁ VARADERO

CONFORTO E UM EXCELENTE SERVIÇO PARA GRANDES
EXPERIÊNCIAS
Este resort Tudo Incluído 5 Estrelas, localizado à beira da praia, é o lugar ideal para incentivos, casamentos, luas de mel e golfistas
que viajam com sua família.
INTERESTS
- Work from Cuba
- Casamentos e luas de mel
- Golfe
- Meetings & Events

O MELHOR DE MELIÁ VARADERO
Resort 5 estrelas na melhor praia de Cuba
Apresenta sua nova seção: The Level
Andar independente com acesso direto
Serviço diferenciado, rico em detalhes
Elevado conforto para grandes
experiências.
Nova seção no Meliá Varadero
Um nível superior de luxo e sofisticação
Wi-Fi Gratuito
Hotel livre de fumo

490

5

6

free

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC
Para ter uma estadia muito agradável os quartos Clássicos são ideais, com
ambiente de beleza natural. Acolhedores, amplos (33 m²) e perfeitamente
decorados.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

•
•
•
•
•
•

• Tomada de 220V
• Espelho de maquiagem no banheiro
• Hall de entrada
• Vista para jardim/piscina
• Camas de solteiro / king size
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Banheiro com banheira ou chuveiro
• Tomada 110V no banheiro

Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Berços, a pedido
Amenidades no banheiro
Mesa e cadeiras na varanda
Varanda

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Kettle elétrico com café

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

CLASSIC SEA VIEW
Os quartos Clássicos Vista Mar, inundados de luz e cor, estão em um
ambiente paradisíaco. Têm conforto, dimensão (33 m²) e uma singular
decoração num ambiente de extrema tranquilidade.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

•
•
•
•
•
•

• Tomada de 220V
• Vista para o mar garantida
• Berços, a pedido
• Amenidades no banheiro
• Camas de solteiro / king size
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja
• Kettle elétrico com café (diariamente)

Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Espelho de maquiagem no banheiro
Hall de entrada
Mesa e cadeiras na varanda
Varanda

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Tomada 110V no banheiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM SEA VIEW
Estes quartos PREMIUM Vista Mar de 50 m² são realmente acolhedores,
espaçosos e confortáveis. Estão rodeados por um maravilhoso ambiente de
praias e belos jardins.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V
• Estojo de amenidades

• Secador de cabelo
• Vista para o mar garantida

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Grande terraço

• Terraço
• Berços, a pedido

• Hall de entrada
• Camas de solteiro / king size

• TV LCD via satélite
• Mesa e cadeiras no terraço

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tomada 110V no banheiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL
Um nível superior de classe e sofisticação. Quartos de elevado conforto,
espaçosos e com todas as instalações próprias de acomodação de luxo, com
vista para a piscina e os jardins do hotel, ou para o Mar do Sul da Península de
Hicacos.

INSTALAÇÕES
• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Espelho de maquiagem no banheiro
• TV LCD via satélite

• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras na varanda

• Camas de solteiro / king size
• Vista para mar/jardim/piscina

• Roupão de banho e chinelos
• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Banheiro com banheira

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL SEA VIEW
Todo o encanto do The Level se funde com estes quartos com esplêndidas
vistas para o azul turquesa de Varadero. Elegantemente decorados, contam
com comodidades e cortesias para tornar a estadia uma experiência
memorável.

INSTALAÇÕES
• Telefone

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Espelho de maquiagem no banheiro

• TV LCD

• Amenidades no banheiro
• Camas de solteiro / king size

• Mesa e cadeiras na varanda
• Roupão de banho e chinelos

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Minibar com água natural, refrigerantes e cerveja

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUITE VISTA MAR THE LEVEL
Para se desfrutar de uma estadia única, as suítes Vista Mar THE LEVEL são
ideais, cheias de luz e cor da beleza circundante. Extremo conforto, elegância
e privacidade em seus 80 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Vista para o mar garantida

• Grande terraço

• Closet com porta independente

• Berços, a pedido

• Hall de entrada

• Telefone no quarto/banheiro
• Roupão de banho e chinelos

• Amenidades no banheiro
• Mesa e cadeiras no terraço

• 2 TVs LCD por satélite

• Cama King size

• Minibar abastecido diariamente com água, refresco

• Conexão Wi-Fi (grátis)

e cerveja

• Cafeteira elétrica com café

• Banheiro com banheira e chuveiro
• Bar-closet

• Sala de jantar
• Tomada 110V no banheiro

• Espreguiçadeira no terraço

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Simplesmente espetacular, é a singular Grand Suite Vista Mar THE LEVEL de
80 m². Extremamente confortável, espaçosa e elegante, no tão desejado
ambiente de tranquilidade e privacidade.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Vista para o mar garantida
• Grande terraço

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Berços, a pedido

• Hall de entrada

• Balança de peso

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Roupão de banho e chinelos

• Banheira de hidromassagem no banheiro

• Amenidades VIP no banheiro

• 2 banheiros
• Cama King size

• 2 TVs LCD por satélite
• Minibar abastecido diariamente com água, refresco
e cerveja

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Sala de jantar

• Bar-closet
• Mesa, cadeiras, poltronas e espreguiçadeiras no

• Tomada 110V no banheiro

terraço

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
FUERTEVENTURA
Refinado, para as grandes ocasiões. Num ambiente acolhedor, com uma luz suave
enriquecida pelas velas, enquanto os violinos derramam suas notas para tornar
mais íntimo e especial o jantar, é possível desfrutar de um cardápio requintado,
um serviço excelente e de pequenos detalhes que será lembrado sempre com
saudade.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 74

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

LA HABANA
O reconhecido prestígio e a grande qualidade de sua cozinha especializada no
melhor da gastronomia cubana e internacional, o consagraram como o restaurante
dos jantares importantes e das grandes celebrações.
Especialidade: Bufê

Capacity: 400

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Café da manhã: 07:30 -

Localização: Interior
Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê

10:00, Bufê

Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

LAS BRASAS
Experimente suas deliciosas lagostas ($) no almoço ou as variedades de pratos na
brasa durante o jantar. Elaborados com os mais requintados ingredientes e
preparados com o autêntico frescor do Caribe.
Especialidade: Grelha de lagosta

Capacity: 50

e carne ($) / Comida na brasa
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: Almoço: 12:30 - 16:00,
A la Carta ($)

Jantar: 18:30 - 22:00, À la carte

LAS RESES
Um site criado para os amantes da cozinha tex-mex. Espaço de fusões culinárias e
tradições ancestrais renovadas com os mais requintados produtos. Aberto todas as
noites.
Especialidade: Cozinha tex-mex

Capacity: 50

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SAKURA
Um restaurante concebido para aqueles que querem saborear a cozinha japonesa,
sem viajar ao outro lado do mundo. Elegantemente decorado, oferece sushi bar e
especialidades de teppanyaki, uma técnica que permite aos chefs mostrar suas
habilidades diante do cliente.
Especialidade: Comida japonesa

Capacity: 32

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

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

Localização: Interior

la carte

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
SNACK BAR GUANTANAMERA
Oferece a você a possibilidade de saborear pratos rápidos e requintados e o mais
seleto da nossa afamada coquetelaria, num espaço climatizado ou no seu terraço
com excelentes vistas para a piscina e jardim.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 150

refeições leves

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

BARES
BAR DAIQUIRI
Presenteie-se com o prazer de desfrutar dos mais típicos coquetéis cubanos ou
encontre a combinação perfeita na nossa variada proposta de bebidas
internacionais, com destaque para os refrescantes e sugestivos drinks de gintônica. Estamos bem perto do lobby principal, junto ao terraço Carilda.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 90

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 17:00 - 23:00

BARACOA
Cercado de piscinas atraentes e próximo à praia, este bar é o melhor
acompanhante. Serve sucos naturais e os mais deliciosos coquetéis tropicais, num
ambiente acolhedor e distante de qualquer formalismo. Com o estilo do típico
caney cubano (teto de folhas de palmeira), aonde também é possível chegar pela
água.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

HEALTH BAR “PAPITO”
Aproveite ao máximo enquanto toma sol ou um relaxante banho na piscina,
acompanhado pela atrativa proposta de sucos naturais e smoothies do nosso
Health Bar, que todos conhecem popularmente como Papito.
Especialidade: Sucos e bebidas

Capacity: 0

naturais

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 17:00

LAS PALMAS
É perto do jardim interno, com fontes que convidam para o descanso e a
contemplação. Um barman experiente preparará seu coquetel predileto sob as
notas de um piano, que tem como fundo o rumor da cascata d’água do pátio
central. Sem qualquer dúvida, o local preferido pelos mais românticos.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 08:00 - 23:59

GASTRONOMIA

BARES
VARADERO
Próximo à fantástica praia que lhe dá o nome, este bar refresca o paladar e anima
o ambiente com sucos, bons coquetéis e entretenimento todos os dias.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 50

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00

VIP BAR LOUNGE THE LEVEL
Um espaço íntimo e elegante marcado pela exclusividade do The Level. Em um
ambiente tranquilo e de design excepcional é possível desfrutar de deliciosos
cafés da manhã e snacks. O local ideal para compartilhar o melhor da coquetelaria
nacional e internacional com uma ampla carta de bebidas Premium, além de
serviço Wi-Fi gratuito. * Exclusivo para clientes hospedados na área The Level.
Especialidade: Coquetéis, Café
da manhã e snack

Capacity: 50
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior - Andar The

Horário: 07:00 - 23:59

Level (5º piso)

