SOL CAYO SANTA MARÍA

UM LUGAR MARAVILHOSO, E AINDA INTOCADO, A SER
DESCOBERTO
O Sol Cayo Santa María convida você a descobrir uma nova filosofia de férias sob o sol da Ilha, agora com experiências divertidas
e únicas Adults Only (maiores de 16 anos) para seus hóspedes em um ambiente perfeito com praias virgens espetaculares e
vastas faixas de areia.
INTERESTS
- Solo Adultos
- Meetings & Events

O MELHOR DE SOL CAYO SANTA MARÍA
Todo Incluido con ambientes Adults Only (+16)
Ubicado en primera línea de playa en entorno natural privilegiado
Pintorescos bungalows y renovadas habitaciones con gran espacio y confort
Variada y exquisita gastronomía
Extensa franja de playa y tres piscinas que invitan a vivir momentos únicos de diversión
Conexión Wi-Fi incluida
Cercano al pueblo turístico Las Dunas, además de las villas de Caibarién y Remedios, con
relevantes atractivos culturales
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SOL ROOM
Tenha férias relaxantes nestas amplas acomodações, que contam com terraço
ou varanda, de onde você pode desfrutar de vistas incomparáveis da área de
jardins ou piscinas. Contam com um agradável balanço no terraço ou na
varanda. Possuem um amplo dormitório, camas King ou duas camas pessoais,
além de um sofá-cama. Estão localizadas nos 1º e 2º andares do edifício
principal.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• TV por satélite
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Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Guarda-chuva
Vista para jardim/piscina
Conexão Wi-Fi (grátis)
Mesa e poltronas no terraço ou varanda
Mesa com cadeira

Tomada de 220V
Ventilador de teto
Amenidades no banheiro
Minibar com agua e recarga diária
Mesa de centro e cadeira dobrável
Telefone no quarto

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

HABITACIÓN SOL VISTA MAR
Desfrute de uma incrível vista para o mar na sua varanda e sinta a fresca
brisa do mar que chega até o seu balanço. As melhores experiências também
fazem parte dessa acomodação que possui um amplo dormitório, banheiro
completo com ducha e camas King ou 2 camas de solteiro mais sofá-cama.
Estão localizadas nos 1º e 2º andares do edifício principal.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• TV por satélite
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Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Guarda-chuva
Minibar com agua e recarga diária
Mesa de centro e cadeira dobrável
Telefone no quarto
Mesa com cadeira

Tomada de 220V
Ventilador de teto
Amenidades no banheiro
Conexão Wi-Fi (grátis)
Mesa e poltronas no terraço ou varanda
Vista para o mar

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR SEA VIEW
Perfeitas para ver o entardecer junto à sublime vista para o mar, estas
acomodações superiores proporcionam incríveis espaços no seu terraço ou
varanda, que contam com um agradável balanço. Possuem um dormitório
ventilado, banheiro completo com ducha e camas King ou duas camas de
solteiro mais sofá-cama. Estão localizadas em refrescantes bangalôs de 1º
nível.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Ventilador de teto

• Guarda-chuva
• Minibar com agua e recarga diária

• Amenidades no banheiro
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Mesa de centro e cadeira dobrável
• Telefone no quarto

• Mesa e poltronas no terraço ou varanda
• Mesa com cadeira

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS
XTRA SOL SUITE VISTA MAR
Desfrute da plenitude com o melhor espaço e as vistas incomparáveis de sua
primeira faixa de praia. Estas belas suítes em cabanas de duas acomodações
convidam para férias únicas graças aos amplos espaços interiores e aos
terraços exteriores na sala e no dormitório. Possuem armário, banheiro de
visitas e banheiro completo com ducha, além de uma confortável banheira
integrada ao dormitório. Contam com terraços mobiliados, camas king e sofácama.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Secador de cabelo

• Tomada de 220V
• Ventilador de teto

• Guarda-chuva
• Camas de solteiro / king size

• Amenidades no banheiro
• Minibar com agua e recarga diária

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Balanço no terraço ou varanda

• Banheira no quarto
• Mesa e 4 cadeiras no terraço

• Mesa de café, poltrona e sofá em forma de L

• Guarda-roupa com bota

• Telefone e pufe no quarto

• Mesa com cadeira

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
CLUBE CUBANO "LOS FLAMENCOS"
Desfrute de deliciosos pratos da cozinha rápida italiana e fique fascinado pelas
sugestivas vistas para os preciosos jardins do hotel. O local conta com uma
chamativa decoração que acentua o frescor do ambiente. Oferece serviço à la
carte, com capacidade para 60 pessoas. Exige vestimenta casual. Durante as
noites se transforma em uma Trattoria, onde você poderá degustar refinadas
ofertas da cozinha italiana no estilo gourmet.
Especialidade: Cozinha italiana
Aire acondicionado: Não

Capacity: 56
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 17:00, Serviço

Almoço: 12:30 - 15:00

de bar

Jantar: 19:00 - 22:00, Trattoria

FONTANELLA
Aqui damos o toque de distinção à nossa gastronomia. O jantar estará à altura de
seus desejos. Grande variedade de pratos e especialidades da cozinha
internacional, feitos com a arte inigualável de nosso experiente Chef. Serviço
preciso e elegante, com garçons sempre solícitos e sorridentes.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 60

internacional

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Interior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Jantar: 19:00 - 22:00

LOS COCOS
Aqui você pode saborear a verdadeira cozinha crioula, com os aromas e sabores
mais autênticos e o toque de mestre do nosso Chef. Um ambiente que recria
elementos da idiossincrasia e tradições do campo cubano.
Especialidade: Cozinha crioula

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Jantar: 19:00 - 22:00

Localização: Exterior

LOS TAGUASCOS
Com capacidade para 274 clientes, este espaçoso restaurante buffet tem uma
decoração e uma estrutura que superarão as suas expectativas. Você desfrutará
de uma ampla diversidade de pratos e preparações para os gostos mais variados e
exigentes, um serviço rápido e atencioso, com uma mesa de pães e doces que
serão um presente para o seu paladar.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 274
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê
Jantar: 19:00 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
RANCHÓN PLAYA “LA PICÚA”
Localizado na área de praias, junto ao clube cubano e com vista para os belos
jardins do hotel. Em um ambiente totalmente caribenho, você poderá desfrutar de
um terraço que oferece serviços à la carte, grill, mini buffet e snacks, bem como
de variados coquetéis cubanos. Tem capacidade para 100 pessoas e pode ser
frequentado com vestimenta casual.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 96

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 17:00, Serviço
de bar da praia

Almoço: 12:30 - 15:00

GASTRONOMIA

BARES
LA JUTÍA
Localizado no mesmo centro da piscina de atividades. Aqui você poderá saborear
seus coquetéis enquanto participa das atividades de entretenimento ou se banha
na piscina. Oferece serviço permanente de snack.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 33

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Piscina

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 23:00, Snack bar

PIANO BAR “EL MANGLAR”
Com capacidade para 86 pessoas, oferece uma excelente atmosfera romântica e
uma ampla variedade de bebidas nacionais e internacionais. Uma excelente
pianista deleitará a todos com sua música e tornará sua noite uma das mais felizes
recordações em Cuba.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 75

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00

SANTA MARÍA
Um lugar bastante agradável ao ar livre, propício para passar bons momentos
conversando e compartilhando uma bebida. Também oferece serviço de café e
chá.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 65

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Exterior

Horário: 24 horas

SPORT BAR
Desfrute dos serviços extracarta do nosso Sport Bar, um lugar especial para
compartilhar agradáveis experiências com amigos ou em família. Além de sua
oferta de licores e bebidas, conta com um salão de jogos.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 39

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: 09:30 - 12:00

18:00 - 01:00

