SOL CAYO COCO

DUAS PRAIAS E UM MUNDO DE OPÇÕES QUE CONVIDAM A
VOLTAR
Resort Tudo Incluído 4 Estrelas, localizado à beira do mar com acesso a duas praias em Cayo Coco. Recomendado especialmente
para famílias, atividades náuticas, pesca, mergulho e observação de aves.
INTERESTS
- Familia

O MELHOR DE SOL CAYO COCO
Clube Cubamigos para uma estadia familiar mais divertida
Tudo Incluído com grande oferta para famílias
Quartos com atendimento VIP
Duas praias que se conectam entre si num paraíso ecológico
Próximo à segunda maior barreira de corais do mundo
Parque infantil externo e minigolfe
Lobby aberto ambientado com cascata de água artificial e varandas com lindas
vistas
Wi-Fi Gratuito
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD
Seu sonho pode se tornar realidade em qualquer um dos quartos Standard,
com varanda/terraço e vista para o jardim ou piscina. Amplos (41,62 m²),
funcionais e modernos. Estão localizados no térreo e nos 1º, 2º e 3º andares.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite
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Ferro e tábua de passar
Guarda-chuva
Tomada de 220V (requer adaptador)
Vista para jardim/piscina
Sofá-cama (em alguns quartos)
Minifridge con agua (a la llegada)

Secador de cabelo
Berços, a pedido
Amenidades no banheiro
Mesa e cadeiras na varanda
Cofre de segurança ($)
Camas de casal ou king

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD SEA VIEW
Espaçosos, confortáveis e funcionais, são os quartos Standard Vista Mar com
41,62 m², varanda ou terraço e a poucos passos da praia de areia branca e
fina e do mar. Encontram-se nos andares 1, 2, 3 e 4.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite
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Ferro e tábua de passar
Guarda-chuva
Berços, a pedido
Tomada de 220V (requer adaptador)
Sofá-cama (em alguns quartos)
Minifridge con agua (a la llegada)

Secador de cabelo
Vista para o mar garantida
Mesa e cadeiras no terraço/varanda
Amenidades no banheiro
Cofre de segurança ($)
Camas de casal ou king

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR SEA VIEW
Em frente à praia, numa área tranquila do resort, estão nossos quartos
Superior Vista Mar. Localizados no terceiro e quarto andares, com varanda ou
terraço, as melhores vistas do mar e uma área de 41,6 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo
• Vista para o mar garantida

• Guarda-chuva
• Varanda ou terraço, na maioria

• Berços, a pedido
• Mesa e cadeiras na varanda

• Tomada de 220V (requer adaptador)
• Sofá-cama (em alguns quartos)

• Cofre de segurança ($)

• Camas de casal ou king

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUITE VISTA MAR
À beira da praia de areia branca e fina, se encontram as 4 exclusivas suítes,
localizadas no 2º andar e com 85 m². Extremamente confortáveis, bonitas e
espaçosas. Contam com varanda voltada para os coloridos jardins. Ideais para
famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Jacuzzi no quarto

• Terraço ou varanda
• Telefone

• Ferro e tábua de passar
• Varal no banheiro

• Secador de cabelo
• Amenidades de luxo no banheiro

• Guarda-chuva
• Berços, a pedido

• Roupão de banho
• Mesa e cadeiras no terraço/varanda

• Toalhas de praia
• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

• Tomada de 220V (requer adaptador)
• Mesa e cadeiras na varanda

• Vista para mar ou jardim

• 2 TVs por satélite com controle remoto

• Sala de estar/banheiro
• Cofre de segurança ($)

• 2 banheiros
• Cama King size

• Frigobar com opções para crianças (reposição diária)

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
DON DIEGO
Muito apreciado por quem procura um jantar romântico nestes dias de
relaxamento e companheirismo. A gastronomia internacional, a cargo de mãos
experientes, garante o sucesso na mesa. O belo som do piano, em dois turnos,
serve de pano de fundo para uma noite agradabilíssima. Sujeito a código de
vestimenta.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 40

internacional
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

EL PEÑÓN
Você não precisa sair da praia para ter bebidas e licores ao alcance da mão. O
local de encontro para os banhistas sedentos e aqueles que preferem relaxar o
espírito com estes néctares diante do formoso mar de Cayo Coco. Especialmente
recomendado para um jantar com lagosta. Bebidas alcoólicas não estão
disponíveis das 2h00 às 7h00, apenas refrigerantes.
No processo de reparo. São oferecidos serviços gastronômicos alternativos.
Especialidade: Cozinha crioula

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Almoço: 12:30 - 15:00,
Parrillada

Jantar: 18:30 - 22:22

LA ARCADA
Los vivos colores del trópico y los exquisitos sabores logrados por la creatividad
del chef, hacen muy placenteras las comidas en este restaurante bufé que ofrece
servicios del desayuno a la cena. Un amplio salón climatizado y terrazas exteriores
con vistas a los jardines y la piscina del hotel.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 0

internacional
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Almoço: 12:30 - 14:30, Bufê
Jantar: 18:30 - 21:30, Bufê

GASTRONOMIA

BARES
DISCO CHIC
A diversão segura para fechar a noite caribenha. Um ponto de encontro para quem
gosta de dançar e fazer amigos durante as férias. Nossa boate oferece coquetéis e
diversos tipos de rum em um ambiente adequado para as mais libertadoras
aventuras dançantes e a sensação gratificante de estar sempre em família. Terças
e quintas, um grupo musical ao vivo, ameniza com salsa cubana à meia-noite.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 180

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 23:00 - 02:00

LA BODEGUITA
Bar especializado nos mais famosos coquetéis cubanos, como mojito, Cuba libre e
daiquiri, entre outros.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 20

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 17:30 - 23:00

LA VERANDA
Você pode desfrutar do conforto, da bela decoração e do ambiente natural perto
do bar "La Veranda", localizado no lobby do hotel e talvez o lugar onde se fazem
os melhores coquetéis de Cayo. O lugar ideal para você saborear aperitivos,
coquetéis, licores ou um lanchinho enquanto bate um papo ou espera por alguém.
Bebidas alcoólicas não são servidas das 02: 00h às 07: 00h, apenas refrigerantes
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 76
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

LOS COCOS
Bar ao lado da praia para degustar nossos coquetéis e bebidas refrescantes
apreciando a praia ou depois de praticar esportes náuticos.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 0

coquetéis
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:30 - 17:00

GASTRONOMIA

BARES
PRAIA LARGA
Para combater os efeitos do severo sol tropical, não há nada melhor do que uma
bebida bem gelada e refrescante servida a poucos metros de um mar turquesa.
Mojito, piña colada, sucos de frutas... e todo o encanto da praia Larga.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 0

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Praia

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 11:00 - 04:30

SAOCO
Na piscina, alguns tomam banho de sol, outros leem, alguns cochilam à sombra
dos coqueiros e vários aproveitam para se refrescar na água. A apenas alguns
passos, há aperitivos, refrescos e bebidas à disposição, além de um cardápio de
lanches que inclui pizzas, cachorro quente e hambúrguer. Não faltam, é claro, os
refrescantes coquetéis cubanos que deixam a experiência sob o sol ainda mais
prazerosa.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 88

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00, Snack bar

10:00 - 23:00, Serviço de bar

