SOL PALMERAS

UM CLÁSSICO DE VARADERO, ESPECIAL PARA FAMÍLIAS
Resort Tudo Incluído 4 Estrelas, localizado à beira da praia. Espetacular complexo de hotel e bangalôs com excelentes opções de
entretenimento.
INTERESTS
- Estadia prolongada
- Casamentos e luas de mel
- Familia

O MELHOR DE SOL PALMERAS
Clube Cubamigos, diversão para os pequenos
Tudo Incluído ideal para famílias, um clássico em
Varadero
Faz parte do complexo hoteleiro Las Américas Resorts
Acesso ao Varadero Golf Club
Atendimento especial para os golfistas e suas famílias
Quartos e bangalôs vinculados ao campo de golfe
Wi-Fi Gratuito
Hotel livre de fumo
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD
Nossos 324 quartos Standard de 29 m² são muito acolhedores, espaçosos e
funcionais. Têm varanda ou terraço e belas vistas para o jardim, a piscina ou o
mar do sul.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

• Minibar com água
• Porta com olho mágico
• Secador de cabelo
• Serviço de guarda-sóis
• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Vista para jardim/piscina
• Guarda-sol
• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Caixa de segurança com capacidade para
computador portátil

•
•
•
•
•
•
•
•

Ferro e tábua de passar
Tomada de 110V
Cafeteira
Varanda ou terraço, na maioria
Amenidades no banheiro
Mesa e cadeiras na varanda
1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
Banheiro com banheira ou chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR
Localizadas no piso superior do hotel, oferecem atrativas vistas. Você poderá
desfrutar de um moderno conforto nessas acomodações de 29 m2 que se
destacam por seu design minimalista e harmonia com o entorno.

INSTALAÇÕES
• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• TV por satélite
• Secador de cabelo

•
•
•
•

• Amenidades no banheiro
• Guarda-sol
• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Caixa de segurança com capacidade para
computador portátil

Cafeteira
Mesa e cadeiras na varanda
1 berço extra a pedido
Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE FAMILIAR
Em um destino que oferece o melhor o ano inteiro, estas 16 Junior Suites de
63 m² são ideais para famílias. Elegantes, bonitas e confortáveis ao mesmo
tempo. Com privacidade e tranquilidade garantidas.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Telefone
• Minibar com água

• Ferro e tábua de passar
• Cafeteira

• Secador de cabelo
• Grande terraço

• Amenidades no banheiro
• Guarda-sol

• Sala de estar/jantar-Bar
• Mesa e cadeiras no terraço

• Sofá-cama de 2 lugares
• Banheiro com banheira ou chuveiro

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Caixa de segurança com capacidade para
computador portátil

• Espreguiçadeiras no terraço

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Projetadas com um conforto moderno em mente, essas acomodações de 63
m2, que incluem sala com sofá-cama e dormitório, oferecem belas vistas de
seu amplo terraço. Destacam-se por seu design minimalista e o espaço ideal
para famílias.

INSTALAÇÕES
• Telefone
• Ferro e tábua de passar

• TV por satélite
• Secador de cabelo

• Cafeteira
• Sala de estar/jantar-Bar

• Amenidades no banheiro
• Guarda-sol

• Mesa e cadeiras no terraço
• Sofá-cama de 2 lugares

• Minibar com agua e recarga diária
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Banheiro com chuveiro
• Caixa de segurança com capacidade para

• Camas: 2 de casal ou 1 king size
• Espreguiçadeiras no terraço

computador portátil

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUÍTE
As quatro únicas Suítes de nosso hotel, com 130 m², se destacam com tudo
de atraente, confortável e elegante. Rodeadas por um ambiente de praias e
vegetação natural, onde reinam a beleza e a privacidade. Ideais para famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite

• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Minibar com água

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 110V
• Grande terraço

• Secador de cabelo
• Mesa e cadeiras no terraço/varanda

• Espreguiçadeira no terraço/varanda

• Amenidades de banho

• Vista para mar ou jardim

• Sala de estar/jantar-Bar

• Guarda-sol

• Sofá-cama para duas pessoas

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Caixa de segurança com capacidade para

• Banheiro com banheira ou chuveiro

computador portátil

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

BUNGALOW ONE BEDROOM
Os 154 bangalôs do nosso hotel estão em perfeita harmonia com o belo
ambiente a seu redor. Têm elegância, privacidade e alto conforto, para uma
estadia única em seus 47 m².

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite
• Ferro e tábua de passar

• Minibar com água
• Tomada de 110V

• Secador de cabelo

• Cafeteira

• Guarda-chuva

• Terraço

• Mesa e cadeiras no terraço/varanda
• Vista para o jardim

• Amenidades no banheiro
• Sala-Hall

• Sala-Hall c/ sofá-cama

• Guarda-sol

• Sofá-cama para duas pessoas

• Banheiro com banheira

• Caixa de segurança com capacidade para
computador portátil

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

BUNGALOW SUITE
Ideal para o amor, são os 22 bangalôs suíte de nosso hotel. Amplos, com
47 m²; acolhedores e cheios de luz e colorido.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite

• Minibar com água

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 110V

• Secador de cabelo
• Guarda-chuva

• Cafeteira
• Terraço

• Mesa e cadeiras no terraço/varanda

• Amenidades no banheiro

• Vista para o jardim

• Sala-Hall

• Guarda-sol

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Caixa de segurança com capacidade para
computador portátil

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

FAMILY BUNGALOW
Cada detalhe é muito bem pensado nos Bungalow Suite, de 83 m². Têm
extrema privacidade, alto conforto e uma bela decoração, em harmonia com o
ambiente. Ideais para famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite
• Minibar com água

• Mesa e cadeiras para café da manhã
• Ferro e tábua de passar

• Secador de cabelo

• Tomada para barbeador elétrico no banheiro

• Cafeteira

• Guarda-chuva

• Terraço
• Banheiro completo

• Mesa e cadeiras no terraço/varanda
• Amenidades no banheiro

• Vista para o jardim

• Guarda-sol

• Hall-Sala de estar/jantar

• Dois Dormitórios

• Caixa de segurança com capacidade para
computador portátil

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
INTERNACIONAL
Os amantes da culinária internacional poderão desfrutar de excepcionais jantares
à la carte no nosso restaurante “Internacional”. Especialidades combinados com
ingredientes e produtos locais, constituem o centro de sua proposta culinária, em
um tranquilo ambiente.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 40

internacional

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Exterior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 18:30 - 23:00, À la carte

10:00 - 16:00, Serviços de café da manhã e almoço snack

LA PANCHITA
Este restaurante, de ambiente mágico e acolhedor, oferece um novo conceito de
bufê. As portas abrem caminho para o deleite absoluto dos paladares mais
exigentes. A variedade de opções gastronômicas transporta você com maestria
pelas cozinhas de diferentes partes do mundo.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 414
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

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

LATINO
Perto da piscina e rodeado por um jardim tropical, o restaurante foi construído em
madeira e com teto de folhas de palmeira, bem ao estilo da típica cabana cubana.
À variada oferta de pratos internacionais e carnes se soma uma equipe de
administração profissional que também organiza banquetes e jantares de gala,
sempre animados por um grupo musical.
Especialidade: Comida latina

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: Jantar: 18:30 - 23:00, À
la carte

O SOLE MIO
Como a famosa canção: inesquecível. Serviço rápido e de qualidade, bela
decoração e ambiente acolhedor. O restaurante fica na área principal do hotel. "O
Sole Mio", um hino à mais autêntica cozinha italiana. Aberto para o jantar.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 120

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 18:30 - 23:00, À la carte

Localização: Interior

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
OSHIN
Localizado na área dos bangalôs. Especializado na famosa culinária chinesa da
região do Cantão. Com decoração atraente e capacidade para cinquenta pessoas.
O serviço rápido e de qualidade e a grande variedade de pratos fazem dele o
melhor restaurante da categoria na cidade.
Especialidade: Oriental

Capacity: 57

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 23:00, À la carte

TEX-MEX
Desfrute de incríveis sabores, aromas e ingredientes da cozinhatex-mex. Em um
estilo que mescla as heranças culinárias aztecas e os mais frescos ingredientes
locais, você poderá viver uma experiência culinária peculiar, acompanhado de
música ao vivo.
Especialidade: Cozinha tex-mex

Capacity: 80

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: Café da manhã: 07:30 -

Almoço: 12:30 - 16:00, À la carte e

10:00, À la carte e minibuffet

minibuffet

Jantar: 18:30 - 23:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
CUBITAS
O bar do lobby, chamado "Cubitas", que se transforma em piano bar à noite, fica
na área principal do hotel. É totalmente climatizado e oferece uma ampla carta de
bebidas nacionais e internacionais para todos os gostos e preferências, bem como
um variado serviço de sanduíches.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 90

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

EL MOJITO
O bar da piscina, "El Mojito", fica no centro da área das piscinas, ao ar livre. Ele
oferece uma ampla carta de bebidas nacionais e internacionais e, em especial,
uma grande variedade de coquetéis tropicais.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 20

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 23:59

HEALTH BAR
Frutas tropicais frescas e deliciosas são a base da nossa oferta de sucos naturais.
Na área de praia você poderá estar próximo a essa refrescante opção, que
acompanhará seus momentos de lazer junto ao sol e o mar de Cuba.
Especialidade: Sucos naturais

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 17:00

INTERNACIONAL
Desfrute durante o dia de apetitosos snacks para acompanhar seus momentos de
prazer junto ao mar e o sol de Cuba. Toda a magia da ilha reunida em propostas de
rápido preparo e sabores sensacionais.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 40

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 10:00 - 16:00

GASTRONOMIA

BARES
LAS PALMERAS
A lanchonete "Las Palmeras" fica na área ao redor da bungalows. É o lugar ideal
para uma refeição rápida. A especialidade são hambúrgueres, cachorros-quentes e
sanduíches variados.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 40

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Exterior

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

SOL CUBANO
O restaurante e bar "Sol Cubano" fica na praia. Como um típico ranchón cubano, é
um local aberto com capacidade para cerca de 25 pessoas. Oferece serviço de bar
e restaurante com grande variedade de coquetéis internacionais e oferece (sujeito
à ocupação) pratos típicos para o almoço.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 50

refeições leves
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 17:00

SORVETERIA
Conheça a nossa saborosa e variada proposta de sorvetes e conservas. Uma opção
especial para as crianças, ideal para desfrutar em família.
Especialidade:

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Exterior

TROPICUBA
Deleite-se em suas noites com uma variada oferta de bebidas e coquetéis
enquanto desfruta de atrativas propostas de diversão, onde a música e a dança
darão o toque especial a esse momento.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 300

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Teatro de animação

Horário: 19:00 - 23:59

GASTRONOMIA

BARES
TURQUINO
Localizado na extremidade esquerda do segundo andar do lobby, em um ambiente
absolutamente acolhedor, o café-bar "Turquino" oferece, todas as noites, um
cardápio variado de bebidas para você aproveitar.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 50

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 19:00 - 23:59

