PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA

A PUREZA DO EXCLUSIVO NA MELHOR DAS PRAIAS
Resort 5 Estrelas Ultra Tudo Incluído, concebido Somente para Adultos maiores de 18 anos e localizado junto ao mar. Seduz por
seu refinamento, glamour e atendimento atencioso. Recomendado para casais.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- YHI SPA
- Golfe
- Solo Adultos
- Meetings & Events

O MELHOR DE PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA
Eco resort de luxo ultra tudo incluído exclusivo para adultos
Todos os quartos são do tipo suíte
Junior Suites Garden Swim Up Pool com acesso direto à piscina
Ampla gama de opções gastronômicas
3 piscinas tipo lagoa e 5 piscinas exteriores de hidromassagem
Yhi Spa com ambiente natural, ao estilo Paradisus
Facilidades e serviços para eventos e reuniões
ROYAL SERVICE: luxo, serviços exclusivos e atendimento
personalizado
Wi-Fi Gratuito

630

8

10

free

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PARADISUS JUNIOR SUITE
Dessas 388 suítes no 1º, 2º e 3º andares, algumas são intercomunicadas.
Todas são acolhedoras, dispõem de excelentes vistas para o jardim e incluem
a soberba piscina, bem como tudo o que é necessário para que sua estadia
seja muito agradável.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Cofre de segurança
• Ferro e tábua de passar
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Tomada de 220V
Guarda-chuva
Espelho de maquiagem no banheiro
Varanda ou terraço, na maioria
Mesa e cadeiras no terraço/varanda
Amenidades no banheiro
Camas de solteiro / king size
Sala-TV-Quarto
Minibar reabastecido diariamente

Secador de cabelo
Menu de travesseiros
Roupão de banho
Hall de entrada
Telefone no quarto/banheiro
Vista para jardim/piscina
Rádio-CD Player
Toalhas de praia/piscina
Cafeteira elétrica com café

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PARADISUS JUNIOR SUITE SEA VIEW
Estas 50 magníficas suítes no 3º andar têm 43 m² de superfície total e
algumas delas são intercomunicadas. Encontram-se num ambiente tranquilo e
dispõem de maravilhosas vistas para o mar e a bela praia que as rodeiam.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• TV por satélite
• Tomada de 220V

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•

Secador de cabelo
Menu de travesseiros
Roupão de banho
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá
Rádio-CD Player
Sala-TV-Quarto
Minibar reabastecido diariamente

Guarda-chuva
Espelho de maquiagem no banheiro
Hall de entrada
Telefone no quarto/banheiro
Camas de solteiro / king size
Varanda
Toalhas de praia/piscina

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUÍTE
Estas 12 suítes encontram se num ambiente relaxado e tranquilo de andar
térreo. Têm 69 m² de superfície total, decoração original e um terraço com
jacuzzi ao ar livre que dá para o ambiente de áreas verdes do amplo jardim
circundante.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Leitor de CD

• Cofre de segurança
• TV por satélite

• Mesa e cadeiras para café da manhã
• Tomada de 220V

• Ferro e tábua de passar
• Transformador de corrente 220V a 110V

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Menu de lençóis
• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro
• Banheiro completo, com chuveiro e banheira por

• Terraço
• Hall de entrada

separado

• Espreguiçadeira no terraço/varanda

• Amenidades de luxo e sais de banho
• Cabideiro de chão (porta-roupa)

• Toalhas de praia
• Lavanderia express (com custo adicional)

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

• Vista para o jardim
• Menu de aromas (com custo adicional)

• Minibar VIP e bebidas especiais
• Terraço privativo com jacuzzi

• Hidromassagem e chuveiro no banheiro
• Minibar reabastecido diariamente

• Cama King size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUITE VISTA MAR
Estas 12 suítes de andar alto são ideais para aqueles que desejam viver
momentos únicos. Têm 69 m² de superfície total, uma decoração romântica e
vista para o mar, sempre com um serviço excelente.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança
• Ferro e tábua de passar

• TV por satélite
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Menu de travesseiros

• Vista para o mar garantida
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Espreguiçadeira no terraço/varanda
• Cabideiro de chão (porta-roupa)

• Amenidades de luxo e sais de banho
• Lavanderia express (com custo adicional)

• Telefone no quarto/banheiro
• Rádio-CD Player

• Roupão de banho e chinelos
• Menu de aromas (com custo adicional)

• Varanda

• Hidromassagem e chuveiro no banheiro

• Hall de entrada-Bar
• Minibar reabastecido diariamente

• Toalhas de praia/piscina
• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• Sala de estar - Sala de jantar

• Cama King size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Graças à sua privilegiada localização no 2º andar, essas preciosas 46 Junior
Suites Royal Service, têm excelente vista para o jardim que conta também
com soberba piscina. Possuem 49 m² de superfície total e uma decoração
original.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Terraço

• Amenidades de luxo e sais de banho
• Telefone no quarto/banheiro

• TV LCD
• Vista para jardim/piscina

• Camas de solteiro / king size

• Roupão de banho e chinelos

• Rádio-CD Player

• Minibar VIP e bebidas especiais

• Banheiro com banheira de hidromassagem

• Toalhas de praia/piscina

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)
• Secador de cabelo no banheiro

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

ROYAL SERVICE JUNIOR SUITE SEA VIEW
Cada detalhe destas 24 Junior Suites Royal Service no 2º andar e de frente
para a praia, seduzem o cliente mais exigente. Encontram-se num ambiente
tranquilo e relaxante. Dispõem de terraço que dá para o mar e a praia que as
rodeiam.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo
• Menu de travesseiros

• Guarda-chuva
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Terraço

• Telefone no quarto/banheiro

• Camas de solteiro / king size

• Roupão de banho e chinelos

• Rádio-CD Player
• Amenidades VIP no banheiro

• Banheiro com banheira de hidromassagem
• Toalhas de praia/piscina

• Minibar reabastecido diariamente

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)

• TV (LCD 32”)

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP POOL ROYAL
SERVICE
A poucos metros do mar e da praia, em andar térreo, encontram-se estas
vinte novas suítes do Royal Service. Oferecem um oásis de paz com
equilibrado projeto e natureza em seu terraço com cama de bali. Têm vistas
para o jardim, que incluem a soberba piscina para a qual têm acesso direto.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Amenidades no banheiro
• Camas de solteiro / king size

• Vista para jardim/piscina
• Roupão de banho e chinelos

• Banheiro com banheira de hidromassagem

• Toalhas de praia/piscina

• Minibar reabastecido diariamente

• Reprodutor de CD

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)

• TV (LCD 32”)

• Terraço com jardim e cama balinesa

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

ROYAL SERVICE LUXURY JUNIOR SUITE
Num lugar privilegiado de andar térreo, à beira da praia, encontram-se estas
8 novas suítes do Royal Service, ideais para os casais. Além de ser amplas e
luminosas, dispõem de excelentes vistas para o jardim e com um terraço com
cama de bali.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Espelho de maquilhagem
• Menu de travesseiros

• Telefone no quarto/banheiro

• Vista para o jardim

• Camas de solteiro / king size

• Roupão de banho e chinelos

• Rádio-CD Player
• Banheiro com banheira de hidromassagem

• Postal Luxury Room e CD Sol Meliá Cuba
• Amenidades VIP no banheiro

• Toalhas de praia/piscina

• Minibar reabastecido diariamente

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)

• Banheiro com chuveiro balinês

• Terraço com cama balinesa

• TV (LCD 32”)

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

MASTER JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP POOL
ROYAL SERVICE
Estas 10 novas suítes do Royal Service se encontram em andar térreo, em
módulos de dois andares, em harmonia com a beleza do jardim que as rodeia.
Todas têm acesso direto à piscina soberba e um projeto equilibrado entre o
terraço com cama de bali e o banheiro também com ducha balinesa.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Guarda-chuva

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Amenidades no banheiro
• Roupão de banho e chinelos

• Vista para o jardim
• Rádio-CD Player

• Minibar reabastecido diariamente com água,

• Banheiro com banheira de hidromassagem

refrigerante, suco e cerveja

• Toalhas de praia/piscina

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)

• TV (LCD 32”)

• Terraço com jardim e cama balinesa
• Cama King size

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUITE ROYAL SERVICE
Estas magníficas suítes Royal Service, em módulos de dois andares, têm 69
m² de área total. Combinam o conforto com a tranquilidade da natureza. Têm
varanda com excelentes vistas para o jardim que as rodeia.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V

• Transformador de corrente 220V a 110V

• Secador de cabelo

• Estojo de amenidades

• Guarda-chuva

• Comodidades no quarto

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Terraço

• Banheiro completo, com chuveiro e banheira por

• Amenidades de luxo e sais de banho

separado

• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Vista para o jardim
• Roupão de banho e chinelos

• Camas de solteiro / king size
• Banheira de hidromassagem no banheiro

• Hall de entrada-Bar

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

• Toalhas de praia/piscina

• Reprodutor de CD

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• Sala de estar - Sala de jantar

• Telefones em quarto e banheiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

MASTER SUITE ROYAL SERVICE
Estas duas cabanas do Royal Service, a poucos metros da praia, são
absolutamente independentes. Encontram-se num ambiente tranquilo e
relaxante, com comodidades incríveis: terraço e jardim particulares com
jacuzzi ao ar livre, que oferece excelentes vistas para uma beleza serena e
colorida.

INSTALAÇÕES
• Cofre de segurança

• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Espelho de maquilhagem

• Secador de cabelo
• Rede de descanso no terraço/varanda

• Menu de travesseiros

• Cabideiro de chão (porta-roupa)

• Telefone no quarto/banheiro

• Chuveiro de hidromassagem

• Bar completo com bebidas premium

• Roupão de banho e chinelos

• Rádio-CD Player

• Hall-Bar-Cozinha pequena

• Terraço privativo com jacuzzi

• Cabana especial independente

• Jardim privativo

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

• Amenidades VIP no banheiro
• Sala de estar - Sala de jantar

• Toalhas de praia/piscina
• Cama King size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PRESIDENTIAL SUITE ROYAL SERVICE
Privacidade, segurança e luxo são as linhas mestras dessas duas luxuosas
Suítes do Royal Service, em cabanas absolutamente independentes. Têm
vistas espetaculares para o mar e a praia. Contam, além disso, com
comodidades especiais, como terraço e jardim com piscina privativa ao ar
livre e palapa para tomar o café da manhã.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V

• Transformador de corrente 220V a 110V
• Telefone no banheiro

• Secador de cabelo
• Piscina privativa de água doce

• Guarda-chuva

• Comodidades no quarto

• Menu de travesseiros

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Redes de descanso

• Hall de entrada

• Amenidades de luxo e sais de banho

• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Serviço de Manejo

• Serviço de robe e sandálias

• Cabideiro de chão (porta-roupa)

• Bar completo com bebidas premium

• Roupão de banho e chinelos

• Banheira de hidromassagem no banheiro

• Guarda-sol
• Spa no quarto (com custo adicional)

• Palapa-Café da manhã ao ar livre
• Terraço privativo com jacuzzi

• Cabana especial independente

• Jardim privativo

• Vista para mar/jardim/piscina

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

• Toalhas de praia/piscina

• Banheiro com chuveiro balinês

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• Cama King size

• Entrada independente

GASTRONOMIA

ROYAL SERVICE
HILL TOP HIDEWAY ROYAL SERVICE
Um lugar imperdível para os amantes da alta gastronomia, onde reinam a
criatividade e a exclusividade. Um ambiente elegante e tranquilo, perfeito para
uma noite sem igual. Somente para clientes do serviço real.
* O serviço de café da manhã / almoço funciona segundo a ocupação do hotel.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 56

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:00 10:30, Café da manhã
continental

Almoço: 12:30 - 14:30, Café da manhã continental
Jantar: 18:30 - 22:30, Café da manhã continental

MIRAMAR ROYAL SERVICE
A cozinha internacional é a especialidade deste restaurante localizado na nova
seção Royal Service. Climatizado e cercado por terraços externos com belas vistas
para a piscina e jardins, oferece serviços desde o café da manhã até o jantar e
conta com grupos musicais durante a noite. Os grupos musicais estão localizados
no Energy bar, ao lado do restaurante.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 100

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:30 10:30, Bufê

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê
Jantar: 19:00 - 22:00, Gourmet à la carte

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
BAMBOO
O cardápio oferece comidas exóticas, revelando sabores e aromas inesquecíveis. O
ambiente é acolhedor e o serviço, discreto e impecável.
Especialidade: Oriental

Capacity: 60

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

FIRENZE
Saboreie os melhores pratos da deliciosa culinária mediterránea neste acolhedor
restaurante, onde o ambiente acolhedor e o excelente serviço fazem a diferença.
O cenário perfeito para um jantar inesquecível.
Especialidade: Comida

Capacity: 58

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

GRAN TERRAZA
Convenientemente localizado em frente à piscina principal do resort, este
restaurante oferece um amplo local climatizado e terraços ao ar livre para o café
da manhã, almoço e jantar. Além do serviço de bufê, é possível desfrutar de show
de cozinha e noites temáticas, bem como de música ao vivo de grupos musicais
em horário noturno.
Especialidade: Bufê

Capacity: 268

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

MARSEILLE
Este restaurante encantador oferece culinária refinada de estilo internacional, que
faz as delícias dos paladares mais exigentes. O serviço personalizado cuida dos
mínimos detalhes para criar um cenário único em um ambiente sem igual.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 56

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
PORT ROYAL BEACH GRILL
Magnífica opção para desfrutar de pratos de carne grelhada e deliciosas saladas
no almoço. Durante o horário do jantar se torna um restaurante especializado no
melhor da culinária cubana.
Especialidade: Comida leve
Aire acondicionado: Não

Capacity: 70
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Almoço: 12:00 - 16:00,

Jantar: 18:00 - 22:00, Comida cubana

Parrillada

SAKURA
Você encontra o melhor da culinária japonesa de estilo teppanyaki neste
restaurante, onde a atmosfera acolhedora e serviço cuidadoso trazem o prazer do
bem viver para o centro da sua mesa.
Especialidade: Comida japonesa

Capacity: 56

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
BAHÍA DE GUANÍMAR ROYAL SERVICE
Os clientes de Royal Service dispõem em sua área de praia deste excelente bar
com uma proposta bastante equilibrada entre boas bebidas e grandes coquetéis.
Além disso, concierge de praia e serviço nas espreguiçadeiras.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 17:00

Localização: Praia

CANÍMAR ROYAL SERVICE
Lobby bar lounge convida a desfrutar de um café aromático ou um coquetel
refrescante. Localizado na nova seção Royal Service, dispõe de frescos terraços ao
ar livre, área para lanches e chá.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Lobby Bar

CHIRINGUITO
Localizado na parte central da praia, com acesso direto pelo restaurante Port
Royal.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 17:00

Localização: Praia

EL LOUVRE
Um lugar acolhedor para desfrutar de sua bebida favorita e conversar em casal ou
com amigos. Serviço excelente e cuidadoso.
Especialidade:

Capacity: 60

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Lobby Bar

GASTRONOMIA

BARES
LA CORONA
Nesta elegante tabacaria, os amantes das boas coisas da vida ficam muito à
vontade. Você pode apreciar a sua bebida favorita e os famosos charutos cubanos
diante da vista do mar e das praias.
Especialidade:

Capacity:

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 15:00 - 02:00

LA VIGÍA
A música ao vivo, a cargo de um pianista, torna ainda mais agradável a noite
neste cenário encantador, que favorece uma boa conversa e o prazer espiritual.
Especialidade:

Capacity: 0

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piano Bar

Horário: 18:00 - 02:00

MONSERRATE ROYAL SERVICE
Espaço projetado para desfrutar do bar e de suas atrativas ofertas sem abandonar
a piscina. Além disso, pool concierge dedicado e serviço em espreguiçadeiras.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina do Royal
Service

Horário: 10:00 - 17:00

RACKET CLUB
Sucos tropicais, infusões e coquetéis compõem a oferta deste animado Snack Bar,
repleto de sabor e cor. O ambiente é aconchegante e o serviço excelente.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 42

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

BARES
ROCK HOUSE
Este snack bar é uma delícia para o paladar e para a vista, em um ambiente
paradisíaco. Oferecemos pizzas e incríveis snacks ao estilo italiano.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 49

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 11:00 - 19:00, Snack bar

YUMURÍ
O lugar ideal para bater um papo perto do mar e da vegetação tropical. Você pode
escolher entre vários coquetéis deliciosos, em perfeito idílio com a natureza
tropical.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 0

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 17:00

