SOL VARADERO BEACH

UMA COMBINAÇÃO PERFEITA DE INTIMIDADE E ALEGRIA
Resort de praia Tudo Incluído, somente para adultos +16. Oferece uma experiência bastante confortável aos seus visitantes com
instalações modernizadas e design único. Restaurante buffet e à la carte com o melhor da culinária italiana, mexicana, crioula e
internacional. Belas vistas a partir de suas acomodações, serviço de excelência, atividades e instalações diversas para o deleite
de seus hóspedes.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Solo Adultos

O MELHOR DE SOL VARADERO BEACH
Wi-Fi Gratuito
Um resort tropical belo e contemporâneo com atmosferas de grande privacidade Somente
para Adultos.
Estrategicamente situado no balneário, bem perto da área urbana, do Varadero Golf Club e do
Centro de Convenções Plaza América.
Excelente e variada proposta culinária em 7 espaços gastronômicos com opções de buffet,
snacks e pratos à la carte, além de 5 bares.
Acomodações que se destacam por seu conceito contemporâneo e amplos espaços. A nossa
área Concierge oferece um conforto extra, com artigos de higiene VIP e atenções preferenciais.
Tranquila e ampla faixa de praia em frente ao resort, além de piscina, um fitness center com
jacuzzi externa e outras instalações.
Espaços para a celebração de casamentos e luas de mel com atenções e assistência na
organização de cada detalhe por meio do programa Adore by Meliá Cuba.

356

7

4

free

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SOL ROOM
Um cuidadoso design interior que respira frescor e paz, combinado aqui com
excelentes instalações em acomodações de 34 m². Destacam-se por seu
conceito de banho aberto, com cabine de ducha independente e vista para o
dormitório.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Telefone
• Guarda-chuva

•
•
•
•
•

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Cofre de segurança eletrônico
• Minibar com água à chegada
• Divã
• Banheiro com secador de cabelo e serviço de artigos
de higiene na chegada

Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá
Banheiro com chuveiro
Camas de casal ou king
Estação multimídia
Smart TV - satélite

• Tensão (corrente): 110 V - 220 V/60 Hz

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR ROOM
Acomodações com excelentes vistas para o mar, as áreas de piscina e jardins
em nova seção de bangalôs de três níveis, que convidam a desfrutar de uma
experiência absolutamente relaxante. Destacam-se por seus amplos terraços,
sugestivo design interior e serviços complementares.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Guarda-chuva

• Ferro e tábua de passar
• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

•
•
•
•
•

• Telefone direto no quarto
• Sofá-cama
• Camas de casal ou king
• Estação multimídia
• Banheiro com secador de cabelo e serviço de artigos
de higiene na chegada

Conexão Wi-Fi (grátis)
Banheiro com chuveiro
Cofre de segurança eletrônico
Minibar com água à chegada
Smart TV - satélite

• Tensão (corrente): 110 V - 220 V/60 Hz

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

XTRA SOL SUITE
Com um amplo espaço de 100 m², seu design moderno e acolhedor
proporciona grande conforto, com vistas para os jardins e piscina. Todas
contam com sala/bar e kitchenet/sala de jantar, dormitório com cama king
size, dois banheiros, ducha ou hidromassagem e dois terraços.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Mesa e cadeiras para café da manhã
• Guarda-chuva

• Hall de entrada
• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá

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

• Bar-Cozinha
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Cama King size
• Telefone direto no quarto

• Banheira com hidromassagem
• Cofre de segurança eletrônico

• Banheiro com chuveiro
• Minibar com água à chegada

• Estação multimídia

• Smart TV - satélite

• Banheiro com secador de cabelo e serviço de artigos
de higiene na chegada

• Tensão (corrente): 110 V - 220 V/60 Hz

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR ROOM CONCIERGE SERVICE
As vistas para o mar, as áreas de piscinas e jardins destas exclusivas
acomodações da área Casa dos Cosmonautas, convidam a viver uma
experiência absolutamente renovadora. Amplas e bastante refrescantes,
contam com espaçosos terraços, design interior sugestivo e serviços
complementares.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ventilador de teto

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Cafeteira elétrica / Serviço de café e chá
• Espreguiçadeiras de teca no terraço

• Camas king size
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Telefone direto no quarto
• Cofre de segurança eletrônico

• Banheiro com chuveiro
• Minibar com água à chegada

• Estação multimídia
• Banheiro com secador de cabelo e serviço de artigos

• Smart TV - satélite
• Tensão (corrente): 110 V - 220 V/60 Hz

de higiene na chegada

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
CANALLA
O nosso restaurante de comida mexicana foi concebido a partir de um design
refinado e profissional.6 É o lugar ideal para desfrutar de um delicioso jantar a
base de tacos, guacamole, nachos e, é claro, compartilhar a melhor variedade de
tequilas e cervejas.
Especialidade: Comida mexicana

Capacity: 76

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

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

Localização: Interior

CASA DE LOS COSMONAUTAS (EXCLUSIVO ÁREA
CONCIERGE)
Com sublimes vistas panorâmicas para o mar e serviço exclusivo para hóspedes
da Área Concierge, este restaurante propõe uma ampla variedade de pratos da
cozinha internacional em cafés da manhã, almoços e jantares.
Especialidade: Bufê
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 40
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Concierge Service
Astronautas

Horário: 07:30 - 10:00, Bufê

13:00 - 15:00, Bufê

18:30 - 22:00, Bufê

CRIOLLO
Uma proposta agradável e refrescante para degustar os pratos típicos da culinária
cubana em uma atmosfera marinha incomparável. Churrascos, arroz e produtos
locais preparados com a maestria dos melhores chefs convidam você a viver uma
experiência culinária memorável.
Especialidade: Comida cubana

Capacity: 225

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Almoço: 12:30 - 15:00

Localização: Interior
Jantar: 18:30 - 22:00

FACTORY
Localizado junto ao lobby do edifício central, este restaurante tipo buffet com
mesas de show cooking oferece serviços de café da manhã, almoço e jantar. Nele
é possível desfrutar desde propostas tradicionais da culinária internacional até os
mais autênticos sabores de Cuba.
Especialidade: Bufê

Capacity: 288

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:30 -

Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê

10:00, Bufê

Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
INTERNACIONAL
Um espaço para explorar as fusões mais inesperadas entre a gastronomia
internacional e notas de autor, matizadas pelo peculiar aroma e o sabor dos
ingredientes locais. O universo de aromas ideal para jantares românticos e
ocasiões especiais.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 72

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00

MARKET GRILL
Um terraço simples e casual, localizado junto ao restaurante buffet Factory,
convida a desfrutar de belas vistas para os jardins. O lugar ideal para compartilhar
em casal ou em pequenos grupos, em um ambiente bastante agradável e
acompanhado por refinadas propostas onde o grill é o protagonista absoluto.
Especialidade: Bufê

Capacity: 20

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

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

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

PAROLE
Um recanto especializado no melhor da cozinha italiana. Neste local, os nossos
hóspedes ficarão próximos da magia das massas e da comida mediterrânea, com
ingredientes locais frescos e de primeira qualidade. Um espaço refrescante e
divertido, ideal para socializar em casal ou com amigos.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 90

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIA

BARES
AQUABAR
Para desfrutar dos momentos de maior diversão, o nosso bar-piscina propõe uma
ampla seleção de bebidas, licores, coquetéis e cafés. O motivo perfeito para não
perder nem um segundo das férias.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 10:00 - 18:00

Localização: Piscina

CASA DE LOS COSMONAUTAS (EXCLUSIVO ÁREA
CONCIERGE)
O Lounge exclusivo localizado na área Concierge da Casa dos Cosmonautas se
destaca por seus agradáveis terraços com espreguiçadeiras nas áreas externas e
acesso direto ao mar. Espaço íntimo e bastante acolhedor, perfeito para
compartilhar acompanhado pela melhor coquetelaria e uma seleção de bebidas
Premium.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 30

coquetéis

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Concierge Service
Astronautas

Horário: 10:00 - 23:00

DOBLE PLAY
Junto ao restaurante buffet Factory, este bar propõe refinadas combinações de
licores, coquetéis e outras bebidas durante todo o dia, além de uma variada
seleção de snacks. Ideal para compartilhar entre amigos nas tardes ou para tomar
um aperitivo antes de jantar.
Especialidade: Bebidas e snacks

Capacity: 78

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Interior

Horário: 10:00 - 23:00

MEDITERRÁNEO
Este terraço acolhedor situado no lobby principal, com pérgola e mesas de bilhar,
é ideal para relaxar em companhia de sua variada oferta, que inclui bebidas,
diversos coquetéis, licores, café e serviço de tea time durante todo o dia.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 147

coquetéis
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 24 horas

