ROYAL SERVICE AT PARADISUS RÍO DE ORO

EXCLUSIVIDADE E PERFEITA HARMONIA NATURAL
Viva o sonho perfeito de descobrir um exclusivo dentro do hotel. O Royal Service at Paradisus Río de Oro propõe a você
renovadoras experiências e um universo de luxo natural, acompanhado por sensações e ambientes pensados com todo cuidado
em ambientes de absoluta privacidade. As amplas acomodações e a gastronomia seleta acrescentarão um generoso sentido de
excepcionalidade às suas férias.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- YHI SPA
- Meetings & Events

O MELHOR DE ROYAL SERVICE AT PARADISUS RÍO DE ORO
Desfrute das vantagens de uma área independente Somente para Adultos dentro do ecoresort
Paradisus Río de Oro com serviço de mordomo e uma ampla variedade de experiências
excepcionais em ambientes de absoluta privacidade.
O Royal Service oferece acesso a áreas de praia, piscinas e restaurantes exclusivos, com
assistência de valets e pool concierges.
As confortáveis acomodações Royal Service combinam os mais modernos padrões de design
interior às melhores vistas em ambientes naturais. Possuem artigos de banho adicionais e
serviço personalizado por meio de mordomos.
Você poderá relaxar sem preocupações graças ao atendimento preferencial tanto em reservas
para restaurantes à la carte quanto para outros serviços do resort.
Trazemos a excepcionalidade à sua experiência All Inclusive de luxo graças a atividades como
aulas introdutórias de mergulho ou conexão gratuita à internet.
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Em conjunção harmoniosa com o ambiente natural, encontram-se os 36
quartos, do andar superior ou térreo. Segurança, dimensão e conforto, para
que a sua estadia se transforme em uma realidade maravilhosa.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• Minibar variado
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•
•

Mesa e cadeiras no terraço/varanda
TV LCD
Amenidades no banheiro
Mesa e cadeiras na varanda
Cama balinesa no terraço
Rádio-CD Player com porta USB

Chuveiro balinês ao ar livre
Lavanderia express (com custo adicional)
Vista para o jardim
Roupão de banho e chinelos
Banheira de hidromassagem no banheiro

ROYAL SERVICE JUNIOR SUITE SEA VIEW
Desfrute de uma estadia inesquecível nestas suítes espetaculares, no andar
superior ou térreo e 78 m². Espaçosas, confortáveis; cheias de luz e colorido.
Têm vistas maravilhosas para o mar e a natureza

INSTALAÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ar-condicionado
Telefone
Vista para o mar garantida
Mesa e cadeiras no terraço/varanda
Chuveiro balinês ao ar livre
Lavanderia express (com custo adicional)
Mesa e cadeiras na varanda
Banheira de hidromassagem no banheiro
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Terraço ou varanda
Minibar variado
Roupão de banho
Serviço de quarto 24 horas
TV LCD
Amenidades no banheiro
Cama balinesa no terraço
Rádio-CD Player com porta USB

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

ROYAL SERVICE LUXURY JUNIOR SUITE
Hospedagem perfeita nestas 6 luxuosas Suítes, em cabanas privativas, de
andar térreo e 74 m². Confortáveis, luminosas e amplas. Com terraço ou
varanda e vista para um impressionante cenário natural.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• Minibar variado
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Roupão de banho
Espreguiçadeira no terraço/varanda
TV LCD
Acesso gratuito à internet
Serviço Real
Mesa e cadeiras na varanda
Banheira de hidromassagem no banheiro

Mesa e cadeiras no terraço/varanda
Chuveiro balinês ao ar livre
Lavanderia express (com custo adicional)
Amenidades no banheiro
Vista para o jardim
Cama balinesa no terraço
Rádio-CD Player com porta USB

ROYAL SERVICE GARDEN VILLA
Desfrute de uma estadia sem igual nestas 2 espetaculares Garden Villas, em
casas independentes de 370 m². Espaçosas, confortáveis e luminosas, com
uma encantadora palapa e perto do mar e da praia.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Leitor de CD
• Minibar variado

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Menu de lençóis

• Cafeteira

• Tomada 110V e 220V no banheiro

• Guarda-chuva
• Vista para o mar garantida

• Rede de descanso no terraço/varanda
• Sábanas de raso

• Comodidades no quarto
• Espelho de maquiagem no banheiro

• Menu de travesseiros
• Sais de banho aromáticos.

• Grande terraço
• Espreguiçadeira no terraço/varanda

• Mesa e cadeiras no terraço/varanda
• Amenidades de luxo e sais de banho

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Toalhas de praia

• Centro de Saúde próximo
• Jacuzzi e sauna no quarto

• Laptop disponível
• Cabideiro de chão (porta-roupa)

• TV LCD
• Lavanderia express (com custo adicional)

• Bar completo c/ marcas premium

• Telefone no quarto/banheiro

• Roupão de banho e chinelos
• Palapa-Café da manhã ao ar livre

• Piscina privativa e mirante
• Jacuzzi ao ar livre com vista para o mar

• Vista para jardim-mar

GASTRONOMIA

ROYAL SERVICE
LOS HELECHOS ROYAL SERVICE
Exclusivo para os hóspedes do Royal Service. É um restaurante à la carte com
refinado e delicioso menu internacional. Equipado com ar condicionado, dispõe
também de mesas na área externa, onde você pode desfrutar da brisa do mar e
das belezas naturais do entorno. Também oferece uma bela vista da piscina do
Royal Service e do mar.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 50

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim
Localização: Interior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Café da manhã: 07:30 11:00

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

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
EL BOHÍO
Ao cardápio de comida tradicional cubana se soma o acompanhamento da música
tradicional cubana. Não faltarão os melhores runs cubanos na velada, nem a vista
para os lagos e ilhas que rodeiam o lugar, como decoração que acrescenta o toque
contemplativo aliado dos apaixonados.
Especialidade: Comida cubana
Aire acondicionado: Não

Capacity: 60
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 18:30 - 22:00

EL PATIO (O PÁTIO)
Com uma atmosfera colonial, este restaurante proporciona a você a oportunidade
perfeita para um jantar romântico. Sua oferta gastronômica de alta qualidade
percorre uma vasta gama de pratos da cozinha internacional, lindamente
decorados. Quem procura um jantar com detalhes memoráveis, após uma jornada
em meio da natureza exuberante e intocada, encontrará satisfação plena em “El
Patio”.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 60
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

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

LA CEIBA
Um salão espaçoso ao ar livre, com teto de madeiras nobres cubanas e uma
variada oferta culinária. O café da manhã mais completo com espumante e sucos
naturais; almoços e jantares extremamente originais, pois todos os pratos são
preparados na sua presença.
Especialidade: Bufê

Capacity: 300

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:30 10:00

Almoço: 13:00 - 15:00
Jantar: 18:30 - 22:00

LA LAGUNA
Com vista para a extensa área da piscina e os jardins tropicais, este snack bar
oferece uma seleta carta no horário de almoço. Um grande leque de pratos
requintados é apresentado: carnes na grelha excelentes, especialidades italianas e
frutos do mar frescos. No bar, são oferecidas bebidas, refrescos e sucos, como
complemento do serviço de lanche, para aqueles que desejam refrescar na
piscina.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 250

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Piscina

Horário: 24 horas

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
MEDITERRÁNEO
Uma nova abertura após a mudança para a marca Paradisus. Restaurante gourmet
de alta cozinha mediterrânea com carta de vinhos variada e seleta. A bela
decoração de estilo colonial e um ambiente que combina elegância e romantismo
fazem dele uma joia única para o desfrute. Como complemento, antes ou depois
do jantar, o "Salón Habana". Exclusividade, luxo e o melhor dos nossos charutos,
juntamente com uma oferta de vinhos finos e bebidas premium para o deleite de
clientes de gosto requintado.
Especialidade: Comida

Capacity: 60

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00

SANTA MARÍA
Muito perto de um ambiente natural, você pode optar pelo vizinho assado “Santa
Maria”: deliciosos pratos grelhados, saladas variadas e frescas, carnes e frutos do
mar bem temperados, que deliciarão quem não precisará se afastar nem um
minuto da espetacular Playa Esmeralda. E para lidar com o calor tropical, o bar da
nossa cabana-ranchón, com bebidas variadas e revigorantes.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Praia

Horário: 12:30 - 16:00

TSURU
Acolhedor restaurante japonês que convida não só a saborear os melhores pratos
do país, mas também para desfrutar de uma excelente oferta de vinhos. O
ambiente agradável com detalhes típicos deixará os amantes da culinária
japonesa mais do que satisfeitos.
Especialidade: Comida japonesa
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 60
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIA

BARES
CALETICAS ROYAL SERVICE
Das 10h00 às 17h00, esse bar oferece agradáveis opções ao paladar para acalmar
os ânimos nas horas mais quentes junto à praia privada da seção Royal Service.
Conta com concierge na praia.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 10
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 19:00

EL SALTÓN
O aqua bar da piscina torna possível a sensação de estar na borda do bosque
tropical, entre coqueiros. Amplo, com recantos propícios para bater papo ou
relaxar. Coquetelaria variada com bebidas tropicais.
Especialidade: Coquetéis
Aire acondicionado: Não

Capacity: 25
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 19:00

LA CASCADA ROYAL SERVICE
Bar piscina exclusivo para os hóspedes do Royal Service, localizado na área do
saguão. Junto ao balcão ou através do concierge da piscina, são fornecidas
bebidas refrescantes e coquetéis de primeira linha, enquanto a piscina estiver
aberta.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 40

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 19:00

LAS GARDENIAS
Lobby Bar exclusivo para clientes do Royal Service. É um local ao ar livre. Oferece
uma esplêndida vista da piscina do Royal Service e do mar. O cardápio traz
bebidas nacionais e internacionais, algumas delas Premium. Conta também com
uma carta adicional de bebidas Premium ($). Oferece petiscos durante todo o dia.
Especialidade:

Capacity: 25

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Exterior

GASTRONOMIA

BARES
PALMA REAL
O Lobby Palma Real, com um sugestivo mural de fundo dedicado à árvore nacional
cubana, é ponto de escala adequado entre uma e outra aventura, das tantas
possíveis nesse paraíso. Em qualquer momento do dia, encontrará uma ampla
variedade de bebidas nacionais e internacionais.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 50

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Lobby Bar

SANTA MARÍA
Localizado na praia Esmeralda. Serviço de bebidas no balcão e nas
espreguiçadeiras.
Especialidade: Fast food e snacks

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 19:00, À la carte

Localização: Praia

