THE RESERVE AT PARADISUS VARADERO

UM OÁSIS DE LUXO EM UMA PRAIA DOS SONHOS.
O The Reserve at Paradisus Varadero convida você para descobrir o luxo incomparável de uma moderna área de boutique e um
espaço para diversas gerações dentro do atrativo ecoresort Paradisus Varadero. Desfrute de uma estadia com os melhores
padrões de conforto em amplas acomodações, ambientes gastronômicos e de entretenimento preferenciais para adultos e
famílias, assim como um exclusivo serviço de mordomo e family concierge.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- FAMILY CONCIERGE By Paradisus
- Meetings & Events

O MELHOR DE THE RESERVE AT PARADISUS VARADERO
Exclusivo conceito de ecoresort boutique na primeira faixa de praia no balneário de Varadero.
Perfeito para viver férias únicas e relaxantes em nossas exclusivas acomodações Junior Suite e
Suite com acesso a piscinas swim-up.
Aproveite as atenções personalizadas e o serviço de mordomo para casais, grupos ou famílias.
O The Reserve oferece acesso independente e um amplo lounge com recepção privada, além
de atenções diferenciadas para adultos e famílias com crianças.
Viva as mais atrativas sensações do Caribe com o nosso programa de mergulho incluído e
atividades life enriching diárias ou o nosso fabuloso Yhi Spa.
A rotina culinária proposta pelo The Reserve inclui restaurantes e bares exclusivos, com
opções adicionais em mais de uma dezena de espaços gastronômicos do resort.
Um moderno Kids Club promove atividades recreativas para crianças e adolescentes em áreas
abertas protegidas, espaços climatizados e um delicioso minibuffet.
Tenha acesso a condições especiais para estadias de grupos de negócios e lazer, eventos,
casamentos, reuniões, congressos e incentivos em duas amplas áreas de convenções.
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE RESERVE JUNIOR SUITE
Localizadas no 2º e 3º piso dos bangalôs, você poderá regozijar-se com a vista
dos jardins que rodeiam a piscina e as sofisticadas suítes de 57,87 m². Estes
quartos são o lugar perfeito para desfrutar do luxo em família.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

•
•
•
•

Guarda-chuva
Serviço de quarto 24 horas
Telefone no quarto/banheiro
Roupão de banho e chinelos

•
•
•
•

Toalhas de praia/piscina
Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
TV LCD satélite com porta USB
Banheiro com banheira e chuveiro

• Menu de travesseiros
• Atenção personalizada
• Camas de solteiro / king size
• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja
• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)
• Vista da piscina
• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos
quartos.
• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos

• Serviço de amenidades diárias
• Tensão (corrente): 220 V/60Hz
• Sala de estar
• Kit de amenidades Paradisus Kids com roupões de
banho, chinelos, mochilas, camiseta, bonés,
brinquedos de praia ou para o banho (para crianças)
• Serviço Funny Bath para as crianças (o primeiro
serviço gratuito e o resto cobrado)

de até 50 W
• Terraço coberto com sofá
• Quarto com TV-LCD
• Aroma após a limpeza e serviço de abertura de
cama
• Tecnologia e comodidades para as crianças
• Cortesia noturna para famílias
• Atendimento personalizado diário pelo seu Family
Concierge

• 1 sofá-cama ou um berço (a pedido)

THE RESERVE JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP
Rodeados pela flora do Caribe e de lugares para relaxar, no piso térreo dos
bangalôs, estão os quartos encantadores com vista e acesso direto à piscina,
criados com elevado glamour, seus 57,87 m² de área são projetados para o
seu descanso.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva
• Serviço de quarto 24 horas
• Telefone no quarto/banheiro
• Roupão de banho e chinelos
• Minibar reabastecido diariamente com água,
refrigerante, suco e cerveja

•
•
•
•
•
•
•
•

Cofre de segurança
Secador de cabelo
Menu de travesseiros
Atenção personalizada
Amenidades no banheiro
Camas twin
Toalhas de praia/piscina
1 berço extra a pedido

• Carta de bienvenida
• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• TV LCD satélite com porta USB

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)
• Vista da piscina
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tomada com corrente de 110 V para equipamentos
de até 50 W
• Sala de estar com TV
• Quarto com TV-LCD

• Aroma após a limpeza e serviço de abertura de
cama
• Cortesia noturna para famílias

• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos
quartos.
• Terraço coberto com sofá
• Jardim com espreguiçadeiras
• Acesso direto à piscina Swim-Up Pool
• Sala de jantar
• Kit de amenidades Paradisus Kids com roupões de
banho, chinelos, mochilas, camiseta, bonés,
brinquedos de praia ou para o banho (para crianças)
• Tecnologia e comodidades para as crianças
• Serviço Funny Bath para as crianças (o primeiro
serviço gratuito e o resto cobrado)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

THE RESERVE ONE BEDROOM MASTER SUITE
Para esquecer o estresse e o relógio, no piso térreo se encontram
maravilhosas suítes, perfiladas com pequenos detalhes e espaços extensos.
Os quartos do 113,2 m² com vista para os jardins e piscina são feitos para
agradar a cada membro de sua família.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Ferro e tábua de passar

• Cofre de segurança
• Secador de cabelo

• Guarda-chuva
• Serviço de quarto 24 horas

• Menu de travesseiros
• Atenção personalizada

• Telefone no quarto/banheiro
• Roupão de banho e chinelos

• Amenidades no banheiro
• Minibar reabastecido diariamente com água,

• Chuveiro ao ar livre

refrigerante, suco e cerveja
• Toalhas de praia/piscina

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)

• Vista da piscina
• Cama King size

• TV LCD satélite com porta USB
• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Banheiro com banheira e chuveiro

• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos

• Acesso direto à piscina Swim-Up Pool

quartos.
• Sala de estar com TV

• Sala de jantar
• Quarto com TV-LCD

• Jardim com espreguiçadeiras e cama balinesa
• Kit de amenidades Paradisus Kids com roupões de
banho, chinelos, mochilas, camiseta, bonés,
brinquedos de praia ou para o banho (para crianças)

• Aroma após a limpeza e serviço de abertura de
cama

• Tecnologia e comodidades para as crianças
• Serviço Funny Bath para as crianças (o primeiro
serviço gratuito e o resto cobrado)

• Cortesia noturna para famílias
• 1 sofá-cama ou um berço (a pedido)

• Terraço coberto com sofá e cama balinesa

THE RESERVE TWO BEDROOM MASTER SUITE
Conforto, glamour e espaçosos quartos de 171,3 m², localizados no piso
térreo, com vista para a piscina e desenhos exclusivos, caracterizam a Master
Suite, ideal para relaxar e ter inesquecíveis experiências de férias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Cofre de segurança

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Secador de cabelo
• Menu de travesseiros

• Serviço de quarto 24 horas
• Telefone no quarto/banheiro

• Atenção personalizada
• Amenidades no banheiro

• Camas de solteiro / king size
• Minibar reabastecido diariamente com água,

• Roupão de banho e chinelos
• Chuveiro ao ar livre

refrigerante, suco e cerveja
• 2 banheiros

• Toalhas de praia/piscina
• Carta de bienvenida

• Bolso de praia para as toalhas (cortesia)
• Vista da piscina

• Cafeteira elétrica c/café (diariamente)
• TV LCD satélite com porta USB

• Conexão Wi-Fi (grátis)
• Tensão do hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para
equipamentos de baixa potência nos banheiros dos
quartos.
• Kit de amenidades Paradisus Kids com roupões de
banho, chinelos, mochilas, camiseta, bonés,
brinquedos de praia ou para o banho (para crianças)

• Cortesia noturna para famílias
• Terraço coberto com sofá e cama balinesa

•
•
•
•
•
•

Banheiro com banheira e chuveiro
Acesso direto à piscina Swim-Up Pool
Sala de estar com TV
Sala de jantar
Jardim com espreguiçadeiras e cama balinesa
Aroma após a limpeza e serviço de abertura de

cama
• Tecnologia e comodidades para as crianças
• Serviço Funny Bath para as crianças (o primeiro
serviço gratuito e o resto cobrado)
• 2 quartos com TV-LCD
• 1 sofá-cama ou um berço (a pedido)

GASTRONOMIA

THE RESERVE
BANA
Acompanhados por uma excelente variedade de vinhos, a cozinha oriental e
japonesa ao estilo teppanyaki que se degusta no restaurante japonês, leva os
hóspedes a uma viagem dos sentidos de sabores asiáticos que você não vai
esquecer.
Especialidade: Fusão

Capacity: 90

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

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

Localização: Interior

la carte

FUEGO
A fusão entre a música clássica, o ambiente apaixonado e a cozinha internacional,
fazem deste restaurante o lugar perfeito para uma experiência culinária exótica a
dois.
Especialidade: Comida latina

Capacity: 82

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À
la carte

OLIO
Localizado no edifício central, podemos encontrar o exclusivo restaurante para o
serviço Family Concierge.
Especialidade: Tratoria
Aire acondicionado: Não

Capacity: 80
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Jantar: 18:30 - 22:00, À
la carte

GASTRONOMIA

ROYAL SERVICE
BELLA MAR ROYAL SERVICE
Restaurante à la carte com grande variedade de pratos e o melhor da cozinha
internacional. Exclusivo para clientes do Royal Service. Com área para fumantes.
Especialidade: Bufê

Capacity: 86

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Interior

Horário: Café da manhã: 07:30 -

Almoço: 13:00 - 15:00, Buffet y a la Carta

10:30, Buffet y a la Carta

Jantar: 18:30 - 22:00, Buffet y a la Carta

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
ARA
Todas as delícias sem reservas para o cliente acompanhadas pelos melhores
vinhos, refrescos, sucos e cervejas. O restaurante muda o conceito das ofertas de
estilo buffet Tudo Incluído, ao oferecer uma grande variedade de iguarias, com
qualidade e apresentação únicas.
Especialidade: Bufê

Capacity: 280

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: Café da manhã: 07:30 -

Localização: Interior
Almoço: 13:00 - 15:00, Bufê

10:30, Bufê

Jantar: 18:30 - 22:00, Bufê

BOHÍO
Esta “parrillada” de praia fica a apenas 10 m da orla marítima, assentada sob as
espetaculares areias de Varadero. Pequena e acolhedora, ele lhe oferece a
oportunidade de degustar o vivo sabor "grelhado" dos frutos do mar e, ao mesmo
tempo, sentir o perfume puro e estonteante do mar em toda a sua plenitude.
Especialidade: Comida cubana
Aire acondicionado: Não

Capacity: 170
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: Almoço: 12:30 - 16:00,
Buffet grill

BUFFET KIDS CLUB
Esse restaurante buffet, localizado no Kids Club, oferece serviço exclusivo para
crianças, com propostas de comida natural e saudável. Além das opções de
brincadeiras e entretenimento, você poderá acessar um variado menu, no qual se
destacam as deliciosas frutas tropicais.
Especialidade: Bufê

Capacity: 35

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 11:00 - 17:00

Localização: Interior

GOURMET
Em um ambiente bastante peculiar, o nosso Restaurante Gourmet oferece um
variado menu que encantará seu paladar. Mistura de cores, sabores e novas
sensações que reservamos especialmente para você.
Especialidade: Gourmet

Capacity: 52

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

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

Localização: Interior

à la carte

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
LOS AGAVES
Com sua refinada fusão de duas culturas culinárias, o nosso restaurante oferece
variados pratos ao mais puro estilo Tex-Mex.
Especialidade: Cozinha tex-mex

Capacity: 50

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

SAKURA
Delicioso restaurante japonês estilo teppanyaki, que aguça os sentidos dos
hóspedes com uma exótica experiência culinária. Uma proposta inovadora, que
oferece um mundo de sensações, harmonias e sabores para satisfazer os gostos
mais refinados com elegância, intimidade e pratos criativos que seduzem a vista e
encantam o paladar. Conta com um sushi bar para saborear entradas e saquês.
Dispõe de excelentes condições para garantir a elaboração de pratos que se
destacam pela beleza da apresentação e a combinação de sabores sutis.
Especialidade: Comida japonesa
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 64
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

TUREY
Cada noite é diferente no restaurante romântico por excelência do hotel, que com
sua atmosfera acolhedora, permitirá que você se dedique à arte da boa conversa,
a lembrar momentos de sua vida e a ser totalmente feliz, enquanto janta à luz das
velas, tendo como fundo o encantador som do violino. Aqui, a palavra magia é
realidade e a noite, inesquecível.

* Aceitam-se adultos e crianças maiores de 12 anos de idade
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity: 100
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:30 - 22:00, Gourmet
à la carte

VENTO
O “Vento” é realmente inesquecível para aqueles que são adeptos de uma refinada
mistura de sabores que deleita até o mais exigente dos paladares. Os amantes da
culinária mediterrânea encontrarão neste restaurante o local perfeito para estarem
mais próximos do verdadeiro espírito dessa cozinha.
Especialidade: Comida

Capacity: 74

mediterrânea

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não
Localização: Interior

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 18:30 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIA

BARES
AREITO
A partir do entardecer único de Varadero até noite adentro, o Fun Pub "Areíto" está
sempre pronto para assegurar o melhor dos momentos possíveis. Sua equipe criou
este espaço onde o tempo passa despercebido entre tanta música e dança. Aqui,
na verdade, será diferente.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 70

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 19:30 - 02:00

Localização: Interior

AVENUE BAR
Antes ou depois do jantar, uma taça de vinho ou um delicioso mojito nunca são
demais. A grande variedade de coquetéis, runs, vinhos e licores que o bar oferece,
vai nos cativar em um segundo; você só precisa se aproximar da área dos
restaurantes e pedir a combinação perfeita.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 70

refeições leves
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 15:00 - 22:00, Snack bar

BAR KID'S CLUB
O divertido Bar Kids Club oferece excelentes propostas para as crianças, as quais
podem desfrutar das variadas opções de entretenimento, acompanhados por um
delicioso menu de frutas, sucos e snacks variados.
Especialidade: Refrigerantes e
sucos

Capacity: 35
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 11:00 - 17:00

BOHÍO
À margem do mar verde-turquesa, as ondas agradáveis roçando a areia e você
recebendo a suave brisa serena do mar com um delicioso mojito na mão e os olhos
postos no entardecer, enquanto a música cubana se soma ao harmonioso quadro.
Viu? Pois o “Bohío” torna isso realidade.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 10

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00

GASTRONOMIA

BARES
CAIRI
Bem ao lado da nossa piscina principal fica o Snack Bar “Cairi”. Ele oferece 24
horas de um excelente serviço de lanches com uma carta exigente, e almoço
grelhado enriquecido com a música de trios e quartetos tradicionais.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 120

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 24 horas

CRISTAL
Para os transeuntes, os notívagos e também os iniciados que começam a conhecer
os recantos e espaços do Resort, este bar encontra-se no amplo lobby , que nunca
fecha o balcão e oferece uma ampla variedade de coquetéis, runs e licores,
nacionais e internacionais, tendo à disposição bebidas premium. “Crista” não
descansa para aguardar sempre por aqueles que procuram o melhor.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

HATUEY
Bebidas e coquetéis junto à praia, para não perder um instante do sol tropical, da
areia fina e do mar turquesa.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00

HICACOS
Bar de praia que deve seu nome à belíssima península onde se situa Varadero. Um
espaço para refrescar o paladar e animar o espírito com boas bebidas e ótimos
coquetéis.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 30

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 10:00 - 18:00

GASTRONOMIA

BARES
LA NOTTE ROYAL SERVICE
Exclusivo para clientes do Royal Service, que podem desfrutar de uma ampla
variedade de bebidas Premium, runs, lanches e uma seleção de coquetéis cubanos
e internacionais em um ambiente de luxo e elegância. Aberto 24 horas.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 10
Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

LUNAS
A acolhida do hotel nos oferece o bar localizado junto à recepção. Onde sempre
trabalham as coqueteleiras, regozija-te com uma sinfonia de combinações de
cores, aromas, néctares e sabores.
Especialidade: Coquetéis
Aire acondicionado: Não

Capacity: 65
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby

Horário: 24 horas

RINCÓN FRANCÊS ROYAL SERVICE
Bar de piscina com serviço de pool concierge, exclusivo para clientes do Royal
Service.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 52
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 09:00 - 18:00

SKY BAR
Junto a ritmos, bailes, emoções, alegrias e animação ao vivo, desfrute
tranquilamente nos terraços de uma grande variedade de bebidas e coquetéis.
Especialidade: Bebidas e licores
Aire acondicionado: Não

Capacity: 200
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Exterior

Horário: 18:00 - 01:30

GASTRONOMIA

BARES
SUNRISE BAR
Variados bares localizados na área das piscinas para adultos e crianças, neles,
você poderá se deliciar com as melhores bebidas e licores, imerso nas águas
frescas (bar molhado), ou bronzear-se com leituras agradáveis nos terraços (bar
seco).
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 23

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 09:00 - 19:00

Localização: Piscina

SUNSET GRILL
Para não perder um segundo de prazer perto das águas cristalinas, na nossa
piscina para adultos e crianças, são oferecidas bebidas refrescantes e refeições
ligeiras à la carte.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 100

refeições leves
Exterior: Sim

Aire acondicionado: Não
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 11:00 - 19:00

TOA
O bar “Toa” está imerso no reino das águas e da vegetação. Na piscina, criado ao
estilo camponês, com teto de folhas de palmeira real, ele proporciona um serviço
de luxo sem que você precise se expor ao sol. Quando ficar com calor e não quiser
sair das águas frescas, basta dar umas braçadas e pedir o coquetel que lhe
apeteça.
Especialidade: Bebidas e licores

Capacity: 20

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 18:00

