SOL RÍO DE LUNA Y MARES

DOIS HOTÉIS EM UM PARA FÉRIAS INESQUECÍVEIS
Resort Tudo Incluído 4 Estrelas. Localizado próximo ao mar em Playa Esmeralda, no litoral norte de Holguín, cercado por uma
exuberante vegetação caribenha.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Familia

O MELHOR DE SOL RÍO DE LUNA Y MARES
Clube Cubamigos para uma estadia familiar mais
divertida
Programas atraentes para casamentos e luas de mel
Dois setores hoteleiros com tudo incluído
Combina praia cor esmeralda e bosques tropicais
Ampla variedade de opções gastronômicas
Praia de cor esmeralda exclusiva dos hotéis Meliá
Wi-Fi Gratuito
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD
Em um lugar de beleza única, 288 quartos Standard, com cerca de 40 m²,
estão disponíveis. Confortáveis, espaçosos e cheios de luz.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite
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Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Vista para o jardim
1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
Banheiro com chuveiro
Kettle elétrico

Tomada de 220V
Guarda-chuva
Amenidades no banheiro
Mesa e cadeiras na varanda
Conexão Wi-Fi (grátis)
Camas: 2 de casal ou 1 king size
Minibar com água à chegada

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

STANDARD SEA VIEW
Em um lugar privilegiado pela natureza, 108 quartos Standard Vista Mar.
Amplos, confortáveis e bonitos, com terraço, vista para a praia e cerca de
40 m². Ideais para famílias e grupos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• TV por satélite

•
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Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Vista para o mar garantida
Amenidades no banheiro
1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)
Camas: 2 de casal ou 1 king size
Minibar com água à chegada

Tomada de 220V
Guarda-chuva
Cofre de segurança (sem custo adicional)
Mesa e cadeiras na varanda
Conexão Wi-Fi (grátis)
Kettle elétrico

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR SEA VIEW
Quartos entre 30 e 40 m² modernos e acolhedores localizados nos andares
superiores, com vista para o mar ou a piscina do terraço e rodeados por uma
colorida vegetação caribenha.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Secador de cabelo
• Amenidades no banheiro

• Varanda
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Mesa e cadeiras no terraço
• Banheiro com chuveiro

• Camas: 2 de casal ou 1 king size

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Extremamente confortáveis, espaçosas e belas, todas as 6 Junior Suites. Têm
dois espaços com comunicação entre si e varanda, com vista para os jardins
ou o mar. Ocupam 60 m². Ideais para ficar em contato com a natureza.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Leitor de CD

• Telefone
• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar
• Tomada de 220V

• Controle de temperatura
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Banheiro completo

• Hall de entrada
• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Mesa e cadeiras na varanda
• Varanda

• Vista para mar ou jardim
• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• Cama King size

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Kettle elétrico / Serviço de café e chá
• Sofá e poltronas

• Minibar com água à chegada

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUÍTE
Sol, praia e natureza virgem, unidos em qualquer uma das 4 Suítes. Têm
privacidade, alto conforto, beleza e 83 m². Com dois espaços com
comunicação entre si, varanda com vistas para os jardins e o mar. Ideais para
famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Leitor de CD

• TV por satélite

• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V

• Secador de cabelo
• Banheiro completo

• Guarda-chuva
• Cofre de segurança (sem custo adicional)

• Mesa e cadeiras na varanda

• Camas king size

• Vista para mar ou jardim

• 2 varandas

• 1 cama extra ou um berço (mediante solicitação)

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Sala-Bar
• Minibar com água à chegada

• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

FAMILY SEA VIEW
Nas 8 quartos Familiar Vista Mar, pensamos nos menores detalhes. São
elegantes, bonitas e confortáveis. Têm 110 m² e um grande terraço com
vistas maravilhosas. Ideais para famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• Leitor de CD
• Ferro e tábua de passar

• TV por satélite
• Tomada de 220V

• Secador de cabelo

• Guarda-chuva

• Vista para o mar garantida

• Grande terraço

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• 2 banheiros

• Mesa e cadeiras na varanda
• Dois Dormitórios

• Cama king size em um quarto / duplo em outro

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Sala

• Kettle elétrico / Serviço de café e chá

• Minibar com água à chegada

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
CARABELA
Situado junto à piscina, o “Carabela” presta serviços de Restaurante Cubano à
noite. Harmonicamente conjugado com o espírito naturalista do hotel, em uma
mistura de rusticidade e refinamento. Local aberto e com o teto de folhas de
palma real, típico dos campos cubanos.
Especialidade: Comida cubana

Capacity: 100

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Jantar: 18:30 - 21:30, À

Localização: Piscina

la carte

COLÓN
Restaurante buffet onde caberia mais de três vezes a tripulação total dos navios
do grande Descobridor da Ilha. Café da manhã, almoço e jantar satisfariam o
apetite de meses, a custa de uma cozinha à altura da realeza. Não foi à toa que
Cristóvão Colombo disse ver a terra mais bela já vista por olhos humanos.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 250
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

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

LA NIÑA
Preferido pelos banhistas e pelos amantes do bronzeado e pelos esportes náuticos;
isto é, os que não querem afastar-se dessa maravilha que é Playa Esmeralda.
Situado diretamente sobre a duna de areia, a poucos passos do mar, oferece um
amplo serviço de bebidas e licores. Os hóspedes poderão desfrutar de um
delicioso almoço ou um jantar romântico para sentirem a agitação da música como
discoteca por horas durante a noite.
Especialidade: Cozinha tex-mex

Capacity: 45

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Jantar: 18:30 - 21:30, À

Localização: Praia

la carte

LA PINTA
O ranchón “La Pinta” fica localizado na praia, em um ambiente natural
maravilhoso. Nossos clientes podem desfrutar de um almoço com pratos
internacionais e de um jantar com o mais seleto da renomada cozinha
mediterrânea. Uma vez por semana, o “La Pinta” se veste de gala para oferecer
uma especial Noite Romântica.
Em processo de remodelação. Os serviços gastronômicos serão oferecidos no
Ranchón de praia La Niña.

Especialidade: Comida
mediterrânea

Capacity: 50
Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: Almoço: 12:00 - 15:00,

Cozinha internacional
Jantar: 18:30 - 21:30, Comida mediterrânea

GASTRONOMIA

RESTAURANTES

LE BISTRO
Especialidade: Cozinha

Capacity: 70

internacional
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 18:30 - 21:30, À la carte

SANTA MARÍA
O Restaurante Santa Maria está localizado na área do saguão da seção da Luna.
Em ambiente extremamente acolhedor, você encontrará uma seleção de pratos
típicos italianos. Traje formal obrigatório.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 120

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Jantar: 18:30 - 21:30, À

Localização: Interior

la carte

GASTRONOMIA

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

Capacity: 20

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 10:00 - 17:00

GASTRONOMIA

BARES
BAR TEATRO
Viva toda a alegria e a intensidade das nossas propostas de entretenimento
durante o dia, acompanhado por coquetéis excepcionais e uma variada oferta de
bebidas e licores.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 20
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 21:00 - 22:30

BEACH BAR “LA NIÑA”
Acompanhe seus momentos de lazer junto ao mar com deliciosos coquetéis à base
de frutas e ervas aromáticas frescas. Uma excelente opção para viver plenamente
o sol de Cuba.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 40
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 17:00

BEACH BAR “LA PINTA”
Desfrute de toda a intensidade do nosso sol e uma bela praia, acompanhado por
deliciosos e refrescantes coquetéis à base de frutas e ervas aromáticas frescas.
Em processo de remodelação. Os serviços gastronômicos serão oferecidos no bar
de praia La Niña.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 40

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 17:00

EL DORADO
O Lobby Bar “El Dourado” oferece um excelente serviço de bebidas e licores
nacionais e internacionais durante todo o dia. É um recanto extremamente
acolhedor e de fácil acesso.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 40

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 10:00 - 22:00

GASTRONOMIA

BARES
LA NAO
Olhando para o mar, ou numa incursão breve de ida e volta à piscina, a oferta
variada de coquetelaria e a maestria com que é preparada pelo barman podem
nos levar, em algum momento, a pensar que realmente navegamos. Se fazemos
isso com tino, a travessia seguramente será tranquila e cheia de novas
descobertas, nesse caso, do paladar.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 12

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 17:00

LOBBY BAR "1492"
O Bar “1492” oferece a seus clientes num ambiente muito acolhedor, um
excelente serviço de bebidas e licores nacionais e internacionais, apresentados em
atraentes combinações, para desfrutar de uma noite tropical. Durante o horário de
17h00 – 18h00 oferece o Coffee-Tea Time.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 70
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 24 horas

MUSICAL BAR "LA NOTTE"
Durante as noites o nosso Disco Bar acompanhará seus momentos de lazer com
fantásticos coquetéis, autênticos runs cubanos e uma variada seleção de bebidas
e licores. Uma combinação perfeita para viver plenamente a alegria das noites
cubanas.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 50

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 22:30 - 02:00

SNACK BAR “GALILEO”
Desfrute de snacks saborosos e sugestivos durante o dia, acompanhados por
refrescantes coquetéis, além de uma variada proposta de bebidas e licores.(Bar da
piscina das 10:00 h às 17:00 h)
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 60

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 24 horas

