PARADISUS LOS CAYOS

EXCLUSIVIDADE E LUXO NA PRIMEIRA FAIXA DE PRAIA EM CAYO
SANTA MARÍA
Ecoresort contemporâneo de estilo colonial localizado ao oeste de Cayo Santa María, em uma de suas praias mais virgens. Suas
802 acomodações Junior Suite e Suite oferecem o máximo conforto, tanto na área geral quanto nas exclusivas seções Royal
Service (somente adultos) e The Reserve. Excepcional proposta gastronômica, serviço diferenciado, amplos espaços para reuniões
e celebrações, além de áreas de piscina, quadras esportivas, academia e salão de beleza.
INTERESTS
-

Casamentos e luas de mel
Familia
Solo Adultos
Meetings & Events

O MELHOR DE PARADISUS LOS CAYOS
Wi-Fi Gratuito
Moderno e atrativo ecoresort 5 estrelas Tudo Incluído em uma das zonas de praia mais virgens
de Cayo Santa María.
Amplas acomodações em bangalôs de 3 e 4 níveis, com belas vistas de espaços naturais e do
mar, atrativas banheiras internas e acesso a piscinas swim-up.
Serviços personalizados em instalações Royal Service at Paradisus los Cayos (Somente
Adultos) e The Reserve at Paradisus los Cayos ideais para experiências de luxo, com instalações
e facilidades diferenciadas.
Espaços gastronômicos com mais 20 propostas culinárias nos estilos buffet, à la carte e
snacks, além de refinados bares com coquetelaria sugestiva.
Variadas opções de entretenimento para todos os públicos que incluem um Kids Club, aulas
introdutórias de mergulho e um rico programa de atividades life enriching. Próximo ao hotel,
você encontrará um povoado turístico com Spa, Disco, Casa de Habanos e lojas.
Facilidades para a realização de eventos, casamentos, reuniões, congressos e incentivos em
ampla área de convenções, com salões multiúso, locações alternativas e formatos para até 800
pessoas.
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PARADISUS JUNIOR SUITE
Estão localizadas em bangalôs estilo Swim Up de quatro níveis. Oferecem
vistas para as áreas de jardins e piscinas (níveis 1 e 2). Em uma área de 47
m², oferecem Sala-lounge, dormitório com TV, cama king ou twin size,
banheira e sofá-cama. Cada 2 a 3 bangalôs contam com acesso à piscina
Swim Up.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar

• Cofre de segurança
• Ferro e tábua de passar

•
•
•
•
•

• Guarda-chuva
• Camas king size ou twin
• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W
• Terraço coberto
• Telefones em quarto e banheiro
• Amenidades no banheiro, espelho de maquilhagem,
secador de cabelo

Ventilador de teto
Roupão de banho e chinelos
Toalhas de praia/piscina
TV LCD satélite com porta USB
Banheiro com banheira e chuveiro

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Sala de estar
• Sofá-cama

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PARADISUS JUNIOR SUITE SEA VIEW
Localizadas em bangalôs estilo Swim Up de quatro níveis e oferecem belas
vistas da praia (níveis 2, 3 e 4). Em uma área total de 47 m², possuem Salalounge, dormitório com TV, cama king ou twin size, banheira e sofá-cama.
Cada 2 a 3 bangalôs contam com acesso à piscina Swim Up.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Minibar

• Cofre de segurança
• Ferro e tábua de passar

• Ventilador de teto
• Roupão de banho e chinelos

• Guarda-chuva
• Camas king size ou twin

• Toalhas de praia/piscina
• TV LCD satélite com porta USB

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Terraço coberto

• Sala de estar
• Sofá-cama

• Telefones em quarto e banheiro
• Amenidades no banheiro, espelho de maquilhagem,
secador de cabelo

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PARADISUS JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP
Estão localizadas em bangalôs estilo Swim Up de quatro níveis. Têm vistas
para as áreas de jardins e acesso direto à piscina swim up (nível 0). Em uma
área total de 47 m², possuem Sala-lounge, dormitório com TV, cama king ou
twin size, banheira e sofá-cama e jardim privado com cama balinesa.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança
• Ferro e tábua de passar

• Minibar
• Ventilador de teto

• Guarda-chuva
• Camas king size ou twin

• Roupão de banho e chinelos
• Toalhas de praia/piscina

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• TV LCD satélite com porta USB
• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Terraço coberto

• Sala de estar

• Telefones em quarto e banheiro

• Sofá-cama

• Amenidades no banheiro, espelho de maquilhagem,
secador de cabelo

• Jardim privado com chuveiro e espreguiçadeiras

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE RESERVE JUNIOR SUITE
Localizadas na exclusiva seção The Reserve at Paradisus Los Cayos, estas
acomodações oferecem belas vistas para os jardins e piscinas do hotel (níveis
1 e 2). São perfeitas para estadias em família e, em uma área de 47 m²,
oferecem Sala-lounge, dormitório com TV, cama king ou twin size, tina
(banheira) e sofá-cama. Cada 2 a 3 bangalôs contam com acesso à piscina
swim-up privada. O The Reserve é um espaço 100% livre de fumo, serviços
exclusivos e atendimentos altamente personalizados por meio de mordomos
ou Family Concierge ($).

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Ventilador de teto

• Guarda-chuva

• Minibar reabastecido diariamente com água,

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

refrigerante, suco e cerveja
• TV LCD satélite com porta USB

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• Camas de casal ou king

• Seleção de almofadas, roupões de banho e chinelos,
toalhas de praia e piscina

• Sofá-cama e tina (banheira) no dormitório

• Armário

• Banheiro com serviço diário de artigos de higiene,

• Varanda coberta com cadeiras e mesa

secador de cabelo e espelho de aumento. Base de
ducha

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE RESERVE JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP
Com seu autêntico e refrescante estilo Swim-Up, estas acomodações são
ideais para desfrutar em família, oferecendo belas vistas dos jardins e acesso
direto à piscina swim-up (nível 0). Em uma área total de 47 m², possuem Salalounge, dormitório com TV, cama king ou twin size, tina (banheira) e sofácama e jardim privado com cama balinesa. O The Reserve é um espaço 100%
livre de fumo, serviços exclusivos e atendimentos altamente personalizados
por meio de mordomos ou Family Concierge ($).

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Ventilador de teto
• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• TV LCD satélite com porta USB

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Telefones em quarto e banheiro

• Camas de casal ou king

• Seleção de almofadas, roupões de banho e chinelos,
toalhas de praia e piscina

• Sofá-cama e tina (banheira) no dormitório
• Banheiro com serviço diário de artigos de higiene,
secador de cabelo e espelho de aumento. Base de
ducha

• Armário
• Varanda coberta com cadeiras e mesa

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE RESERVE MASTER SUITE
Pensadas para viver uma experiência exclusiva, estas amplas acomodações
oferecem excelentes vistas para os jardins e piscinas do hotel (nível 1). Em
uma área total de 102 m², possui sala-lounge-sala de jantar com TV, sofácama, banheiro e sala de estar, incluindo armário e ducha. Possuem um
dormitório independente com sofá e TV, cama king size, tina (banheira),
armário-vestíbulo duplo, banheiro com ducha e lavatório duplos, além de
terraço coberto. O The Reserve é um espaço 100% livre de fumo, serviços
exclusivos e atendimentos altamente personalizados por meio de mordomos
ou Family Concierge ($).

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Ventilador de teto

• Guarda-chuva
• Minibar reabastecido diariamente com água,

• Camas king size
• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

refrigerante, suco e cerveja

• TV LCD satélite com porta USB

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Seleção de almofadas, roupões de banho e chinelos,

• Telefones em quarto e banheiro
• Sofá-cama e tina (banheira) no dormitório

toalhas de praia e piscina

• Armário

• Banheiro com serviço diário de artigos de higiene,

• Varanda coberta com cadeiras e mesa

secador de cabelo e espelho de aumento. Base de
ducha

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
THE RESERVE MASTER SUITE GARDEN SWIM UP
Estas acomodações com vistas para os jardins e acesso direto à piscina swimup (nível 0) combinam perfeitamente a amplitude de seu espaço e o
refrescante estilo Swim-up. Com uma área total de 102 m², possuem salalounge-sala de jantar com TV, sofá-cama, banheiro e sala de estar, incluindo
armário e ducha; o dormitório está equipado com sofá e TV, cama king size,
tina (banheira), banheiro com ducha e lavatório duplos, armário-vestíbulo
duplo, terraço coberto com ducha externa e jardim privado com cama
balinesa. O The Reserve é um espaço 100% livre de fumo, serviços exclusivos
e atendimentos altamente personalizados por meio de mordomos ou Family
Concierge ($).

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Ventilador de teto

• Guarda-chuva

• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Cama King size

• TV LCD satélite com porta USB
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

de até 50 W

• Telefones em quarto e banheiro

• Seleção de almofadas, roupões de banho e chinelos,
toalhas de praia e piscina

• Sofá-cama e tina (banheira) no dormitório
• Armário

• Banheiro com serviço diário de artigos de higiene,

• Varanda coberta com cadeiras e mesa

secador de cabelo e espelho de aumento. Base de

• Jardim privado com chuveiro e cama balinesa

ducha

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Localizadas na Seção Royal Service do hotel, destinadas a adultos maiores de
18 anos, convertem-se em um espaço onde os serviços e as atenções são
concebidos detalhadamente. Estão localizadas em bangalôs estilo Swim Up de
quatro níveis. Oferecem vistas para as áreas de jardins e piscinas (níveis 1 e
2). Em uma área de 47 m², oferecem Sala-lounge, dormitório com TV, cama
king ou twin size, banheira e sofá-cama. Cada 2 a 3 bangalôs contam com
acesso à piscina Swim Up.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Ventilador de teto

• Guarda-chuva

• Camas king size ou twin

• Toalhas de praia/piscina

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• TV LCD satélite com porta USB
• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

de até 50 W

• Terraço coberto

• Sala de estar

• Telefones em quarto e banheiro

• Sofá-cama

• Amenidades no banheiro, espelho de maquilhagem,
secador de cabelo

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP ROYAL SERVICE
Localizadas na Seção Royal Service do hotel, destinadas a adultos maiores de
18 anos, convertem-se em um espaço onde os serviços e as atenções são
concebidos detalhadamente. Estão localizadas em bangalôs estilo Swim Up de
quatro níveis. Oferecem vistas para as áreas de jardins e possuem acesso
direto à piscina swim up (nível 0). Em uma área de 47 m², possuem Salalounge, dormitório com TV, cama king ou twin size, banheira e sofá-cama e
jardim privado com cama balinesa.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Minibar

• Ferro e tábua de passar

• Ventilador de teto

• Guarda-chuva

• Camas king size ou twin

• Toalhas de praia/piscina

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• TV LCD satélite com porta USB

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

de até 50 W

• Terraço coberto

• Telefones em quarto e banheiro
• Jardim privado com cama balinesa

• Sofá-cama
• Terraço coberto com ducha ao ar livre

• Amenidades no banheiro, espelho de maquilhagem,
secador de cabelo

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
MASTER SUITE ROYAL SERVICE
Localizadas na Seção Royal Service do hotel, destinadas a adultos maiores de
18 anos, convertem-se em um espaço onde os serviços e as atenções são
concebidos detalhadamente. Estão localizadas em bangalôs estilo Swim Up de
três níveis. Essas espaçosas acomodações oferecem vistas para jardins e
piscinas (nível 1). Em uma área de 102 m², possuem Sala-lounge-sala de
jantar com TV, sofá-cama, banheiro incluindo armário e ducha. Dormitório
com sofá e TV, cama king size, banheira, armário-vestíbulo duplo, banheiro
com ducha e lavatório duplos, além de terraço coberto.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Minibar
• Ventilador de teto

• Ferro e tábua de passar
• Camas king size

• Toalhas de praia/piscina

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• TV LCD satélite com porta USB

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

• Terraço coberto

• Telefones em quarto e banheiro

• Sofá-cama

• Sala-lounge-sala de jantar com TV-LCD + 1 Sofá-

• Sala-lounge, dormitório com TV-LCD, cama king ou

cama +1 banheiro com ducha, lavatório, vaso
sanitário e armário

twin size + sofá duplo + banheiro com ducha e
banheira, lavatório duplo e vaso sanitário

• Amenidades no banheiro, espelho de maquilhagem,
secador de cabelo

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
MASTER SUITE GARDEN SWIM-UP ROYAL
SERVICE
Localizadas na Seção Royal Service do hotel, destinadas a adultos maiores de
18 anos, convertem-se em um espaço onde os serviços e as atenções são
concebidos detalhadamente. Estão localizadas em bangalôs estilo Swim Up de
três níveis. Essas espaçosas acomodações oferecem vistas para os jardins e
têm acesso direto à piscina swim up (nível 0). Em uma área total de 102 m²,
possuem sala-lounge-sala de jantar com TV, sofá-cama, banheiro incluindo
armário e ducha; Dormitório com sofá e TV, cama king size, banheira,
banheiro com ducha e lavatório duplos, armário-vestíbulo duplo, terraço
coberto com ducha externa e jardim privado com cama balinesa.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Minibar

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Ventilador de teto
• Toalhas de praia/piscina

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• TV LCD satélite com porta USB

• Cama King size

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos

• Tensão (corrente): 220 V/60Hz

de até 50 W

• Telefones em quarto e banheiro

• Sofá-cama

• Jardim privado com cama balinesa

• Sala-lounge-sala de jantar com TV-LCD + 1 Sofá-

• Sala-lounge, dormitório com TV-LCD, cama king ou

cama +1 banheiro com ducha, lavatório, vaso

twin size + sofá duplo + banheiro com ducha e

sanitário e armário
• Terraço coberto com ducha ao ar livre

banheira, lavatório duplo e vaso sanitário
• Amenidades no banheiro, espelho de maquilhagem,
secador de cabelo

GASTRONOMIA

ROYAL SERVICE
SUNRISE GRILL
Ao lado da nossa exclusiva piscina para clientes da seção Royal Service, você
poderá desfrutar deste sugestivo espaço, perfeito para acompanhar seus
momentos de descanso com especialidades grelhadas, deliciosos snacks e uma
refrescante coquetelaria. * Exclusivo Royal Service (somente adultos)
Especialidade: Grill & Snack

Capacity: 154

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina do Royal
Service

Horário: 10:00 - 19:00, À la carte

VIP BAR PARA CAFÉ DA MANHÃ “ROYAL
RESTAURANT”
Desfrute de uma excepcional proposta culinária à la carte em cafés da manhã,
almoços e jantares, cercado pela atmosfera exclusiva e privada da nossa seção
Royal Service.
* Exclusivo Royal Service (somente adultos)
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 128
Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Royal

Horário: Café da manhã: 07:30 -

Service

10:00, À la carte e minibuffet

Almoço: 13:00 - 15:00, À la carte e minibuffet
Jantar: 18:30 - 22:00, À la carte e minibuffet

GASTRONOMIA

THE RESERVE
THE RESERVE GRILL – TRATTORIA “OLIO”
Relaxe em seus momentos junto à piscina com as propostas deste refrescante
espaço gastronômico. Desfrute de suas propostas ao grill, dos deliciosos snacks e
coquetéis tropicais durante o dia. Nas tardes se transforma em uma refrescante
trattoria, com serviço de jantar em uma atmosfera tranquila, exclusiva para
clientes The Reserve.
Especialidade: Grill & Snack

Capacity: 154

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina The Reserve

Horário: Almoço: 10:00 - 19:00,

Jantar: 19:00 - 22:00, À la carte

À la carte

VIP BAR PARA CAFÉ DA MANHÃ “THE RESERVE
RESTAURANT”
Nossos clientes da área The Reserve encontrarão aqui um verdadeiro recanto de
paz no horário do café da manhã, almoço e jantar, graças à rica e variada proposta
de buffet internacional, além de um Kids Corner ideal para os pequeninos.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 128

internacional

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício The Reserve

Horário: Café da manhã: 07:30 10:00, Buffet com Kids Corner

Almoço: 13:00 - 15:00, Buffet com Kids Corner
Jantar: 18:30 - 22:00, Buffet com Kids Corner

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
BANA
Desfrute da singularidade da culinária oriental e japonesa mesclada com
autênticos sabores do Caribe. Uma aventura de sensações e aromas em meio a
um ambiente de design elegante e sofisticado. Ideal para jantares românticos.
Especialidade: Fusión asiática
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 104
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

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

CUBAMIGOS KIDS CORNER
Crianças e adolescentes também poderão desfrutar de uma excepcional
gastronomia no nosso Kids Club. Durante todo o dia, esse espaço agradável faz um
convite para acompanhar os momentos de diversão e entretenimento com
deliciosos snacks e um minibuffet criado especialmente para as crianças.
Especialidade: Snack &

Capacity: 60

Minibuffet

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina Kids Club

Horário: 10:00 - 22:00

FUEGO
O restaurante ideal para jantares de casais. Sua romântica atmosfera convida a
vivenciar uma aventura do paladar, graças à sua culinária com toques latinos.
Música clássica ao vivo suaviza esse ambiente idílico perfeito para casais.
Especialidade: Fusión latina

Capacity: 104

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

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

NAOS
Desfrute de atraentes propostas gastronômicas da cozinha internacional no nosso
restaurante buffet, localizado no edifício central, com o selo dos autênticos
sabores de Cuba e do Caribe. Sugestivas opções para combinar em cafés da
manhã, almoços e jantares.
Especialidade: Bufê

Capacity: 408

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: Café da manhã: 07:30 -

Almoço: 13:00 - 15:00

10:00

Jantar: 19:00 - 22:00

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
PASSION
Este restaurante convida os amantes da cozinha de autor a viver uma experiência
culinária onde o glamour e o gosto pelos detalhes completam uma atmosfera
perfeita para o romance e a cumplicidade.
Especialidade: Cozinha de autor

Capacity: 100

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

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

SUN GRILL “MARKET GRILL”
Bem perto do restaurante buffet há uma experiência culinária no qual a
churrasqueira é o protagonista indiscutível. Desfrute das nossas opções de buffet
para cafés da manhã e almoços, um menu à la carte durante as noites e serviços
de snack-bar leve durante todo o dia.
Especialidade: Buffet grill-snack

Capacity: 350

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Edifício Central

Horário: 24 horas

SUNSET GRILL
Junto à nossa piscina geral, você poderá acompanhar seus momentos de prazer
com especialidades grelhadas, deliciosos pratos à base de ingredientes frescos e
uma refrescante coquetelaria.
Especialidade: Grill & Snack
Aire acondicionado: Não

Capacity: 198
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 19:00, À la carte

VENTO
Com uma grande variedade de propostas inspiradas na culinária mediterrânea,
você poderá desfrutar de um jantar inesquecível à la carte em um ambiente
acolhedor. Ideal para compartilhar com amigos ou em família.
Especialidade: Comida
mediterrânea

Capacity: 94
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

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

GASTRONOMIA

BARES
AVENUE BAR
O local perfeito para aproveitar o fim da tarde. O nosso bar-terraço, um recanto
para a intimidade, convida você a degustar um saboroso coquetel ou uma bebida
antes do jantar, ou para compartilhar a chegada da noite com seus amigos.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 149

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

Horário: 18:00 - 23:00, À la carte

DAIQUIRI
Sugestivas propostas de coquetelaria cubana e internacional, entre as quais se
destaca o delicioso Daiquiri, esperam por você neste bar temático à la carte,
localizado junto aos restaurantes do edifício central. Ao cair da tarde ou durante a
noite, você poderá desfrutar de uma bebida de sua preferência em um ambiente
tropical.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 24

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Edifício Central

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 18:00 - 23:00, À la carte

EL CHIRINGUITO
O nosso sugestivo bar de praia acompanhará os seus melhores momentos junto ao
mar com refrescantes propostas de coquetelaria cubana e internacional, além de
opções de comida leve. Uma aventura completa de sabores e aromas com estilo
autenticamente natural.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 33

refeições leves
Exterior: Não

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00, À la carte

GABY BEACH
Com o autêntico selo do Paradisus, Gaby aproxima você de uma sugestiva
proposta de bebidas e aperitivos em um ambiente refrescante, moderno e
inspirador... A música ambiente, sua excepcional coquetelaria e os deliciosos
snacks o tornam um lugar perfeito para aproveitar em família, em casal ou com
amigos.
Especialidade: Bebidas e tapas

Capacity: 132

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

Horário: 10:00 - 23:59, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
LOBBY BAR "LA NOTTE"
Localizado no lobby da seção exclusiva Royal Service, a qualquer hora do dia é
possível compartilhar uma bebida ou um café em companhia de música ambiente.
Em um ambiente privado, tranquilo e de design cuidadoso, é possível desfrutar de
uma excelente carta de bebidas Premium, além de snacks leves e serviço de tea
time.
* Exclusivo Royal Service (somente adultos)
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 110

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Royal
Service

Horário: 24 horas

LOBBY BAR "LUNAS"
O lugar ideal para relaxar a qualquer hora do dia em uma atmosfera exclusiva
para os nossos clientes The Reserve. Desfrute desta tranquila atmosfera que
convida a deleitar-se com refinados coquetéis, licores e cafés, além de uma área
de snacks rápidos e serviço de tea time.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 113

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Edifício The Reserve

LOBBY BAR “KRISTAL”
Uma grande variedade de coquetéis, bebidas, licores e cafés, acompanhados de
música ambiente, são o marco ideal para tertúlias e sobremesas. Desfrute de
momentos especiais no nosso lobby acompanhado por uma bebida de sua
preferência. Além disso, oferece serviços de snacks leves e tea time.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 93

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Edifício Central

Horário: 24 horas

PIANO BAR
As notas do piano acompanharão esses momentos especiais após o jantar.
Aproveite uma bela festa com excelentes propostas de vinhos, runs, licores e
coquetéis preparados por verdadeiros especialistas. Um espaço ideal para
compartilhar em casal ou com amigos.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 54
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

Horário: 18:00 - 02:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
RED LOUNGE
O nosso fun pub, somente para adultos, convida você a viver momentos de plena
alegria e diversão a cada noite. O lugar perfeito para desfrutar da melhor música e
excelentes propostas de coquetelaria cubana e internacional.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 107
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

Horário: 18:00 - 02:00, À la carte

SMOOTHIES BAR
Propostas de sucos e bebidas naturais refrescantes e saudáveis são oferecidas por
esse bar, onde as frutas tropicais e as ervas aromáticas são combinadas para
deleitar os nossos clientes com os sabores mais autênticos do Caribe.
Especialidade: Sucos e bebidas
naturais

Capacity: 31
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Edifício Central

Horário: 10:00 - 18:00, À la carte

SUNRISE BAR
Na nossa piscina exclusiva para clientes da seção Royal Service, você poderá
desfrutar das propostas deste impressionante bar temático à la carte, com
deliciosas opções de coquetelaria e bebidas para acompanhar experiências
inesquecíveis.
* Exclusivo Royal Service (somente adultos)
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 10

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina do Royal

Horário: 10:00 - 18:00, À la carte

Service

SUNSET BAR
Aproveite cada segundo de diversão na nossa piscina geral em companhia das
propostas deste refrescante aqua-bar. Suas deliciosas opções de coquetelaria e
bebidas proporcionarão uma experiência inesquecível.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
THE RESERVE BAR
Relaxe com o refrescante ambiente junto ao grill da piscina, onde essa agradável
proposta de bar molhado com deliciosos coquetéis e bebidas acompanharão seus
momentos de prazer em nossa exclusiva piscina para clientes The Reserve.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 10

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina The Reserve

Horário: 10:00 - 18:00, À la carte

