TRYP CAYO COCO

DIVERSÃO AO MÁXIMO E EM FAMÍLIA
Hotel 4 Estrelas Tudo Incluído, localizado entre um lago natural e uma ampla faixa de praia, é ideal para famílias, amantes do
mergulho, da pesca e outras atividades.
INTERESTS
- Familia

O MELHOR DE TRYP CAYO COCO
Clube Cubamigos para uma estadia familiar mais divertida
Tudo Incluído com amplas facilidades para famílias
Grande lago natural com flamingos nativos
Localizado entre uma lagoa costeira natural e extensa faixa de
praia
Excelentes ofertas gastronômicas em restaurantes e bares
Praia perfeita para mergulho, pesca e náutica
WI-FI GRÁTIS (área do lobby)
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

TRYP ROOM
Estes magníficos 177 quartos de 52 m² estão em perfeito idílio com seu
ambiente natural. São muito acolhedores, confortáveis e funcionais. Têm
terraço com maravilhosa vista para o jardim ou a piscina.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• Cofre de segurança

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

TV por satélite
Ferro e tábua de passar
Secador de cabelo
Cabides no banheiro
Varanda ou terraço, na maioria
Amenidades no banheiro
Camas de casal ou king

Minibar com água
Tomada de 220V
Tomada para barbeador elétrico no banheiro
Guarda-chuva
Quartos para fumantes e não fumantes
Mesa e cadeiras na varanda
Banheiro com banheira ou ducha e bidê

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

TRYP SEA VIEW
Para realizar seus sonhos, nada melhor do que hospedar-se em qualquer um
dos 178 quartos Vista Mar de 52 m². Acolhedores, espaçosos e confortáveis.
Com terraço e vista para o mar (praia).

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Cofre de segurança
• Minibar com água
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Ferro e tábua de passar
Guarda-chuva
50% de desconto para crianças 3-12 anos
Amenidades no banheiro
Camas de casal ou king

Secador de cabelo
Vista para o mar garantida
Varanda ou terraço, na maioria
Mesa e cadeiras na varanda
Banheiro com banheira ou ducha e bidê

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUPERIOR SEA VIEW
Estilo e personalidade para o hóspede de bom gosto estão em qualquer um
dos 147 quartos Superior de 52 m². Têm vista para a piscina ou o mar.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• Cofre de segurança

• TV por satélite
• Secador de cabelo

• Ferro e tábua de passar
• Guarda-chuva

• Vista para o mar garantida
• Amenidades no banheiro

• Minigeladeira
• Mesa e cadeiras na varanda

• Camas de casal ou king
• Kettle elétrico / Serviço de chá

• Banheiro com banheira ou ducha e bidê

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUÍTE
A combinação perfeita de elegância, privacidade e conforto somente se
encontra em qualquer das nossas 6 suítes exclusivas de 100 m². Têm terraço
com vista para o jardim ou para o mar. Especiais para casais e famílias.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Jacuzzi no quarto

• Terraço ou varanda
• Telefone

• Cofre de segurança
• Minibar variado

• TV por satélite
• Ferro e tábua de passar

• Tomada de 220V
• Tomada para barbeador elétrico no banheiro

• Secador de cabelo
• Amenidades de luxo no banheiro

• Guarda-chuva
• Mesa e cadeiras na varanda

• Toalhas de praia
• Roupão de banho e chinelos

• Vista para mar ou jardim

• 2 TVs por satélite com controle remoto

• Cama King size

• Bule de chá/Serviço de Chá

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
CASITA CUBANA & BBQ
Para degustar a autêntica e saborosa cozinha cubana, em um ambiente
campestre. A deliciosa comida grelhada no carvão, com seu aroma encantado e a
magia de seu tempero, faz deste lugar o preferido de todos durante a sua estadia.
A abertura dos restaurantes especializados está condicionada ao nível de
ocupação do hotel, o qual será informado em sua chegada.
Especialidade: Comida cubana

Capacity: 45

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Sim
Localização: Interior

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

LA CABAÑA
Junto à bela praia do hotel Tryp Cayo Coco, o nosso grill de praia convida você a
acompanhar seus momentos de lazer com os mais deliciosos snacks. Uma ampla
variedade de frutas, licores, sucos, runs e cerveja permitirão a você viver
plenamente a intensidade do sol do Caribe.
Especialidade: Comida leve
Aire acondicionado: Não

Capacity: 0
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Praia

Horário: 12:00 - 15:00, Grill &
Snack

LA LOMA AZUL
O restaurante mais internacional do hotel. Aqui você terá uma agradável surpresa
ao saborear, no jantar, as combinações de sabores dos pratos mais exóticos, que
há tempos percorrem o mundo, e aqueles em que o chef do "La Loma Azul"
demonstra todo o seu conhecimento e criatividade.
A abertura dos restaurantes especializados está condicionada ao nível de
ocupação do hotel, o qual será informado em sua chegada.
Especialidade: Comida
mediterrânea

Capacity: 0
Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

LA TRATTORIA
O excelente ambiente deste lugar e sua famosa cozinha italiana transformam
qualquer jantar em noite de gala.
A abertura dos restaurantes especializados está condicionada ao nível de
ocupação do hotel, o qual será informado em sua chegada.
Especialidade: Cozinha italiana

Capacity: 60

Aire acondicionado: Não

Exterior: Não

Aberto: Segunda-feira, Terça-

Localização: Interior

feira, Quarta-feira, Quinta-feira,
Sexta-feira, Sábado

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
LOS TAGUASCOS
Neste restaurante você pode combinar uma infinidade de sabores da melhor
cozinha internacional. Além disso, um momento único lhe espera: o espetacular
Show Cooking, preparado especialmente para você pelo chef da casa.
Especialidade: Cozinha
internacional

Capacity:
Aire acondicionado: Não

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

SOZHOU
O ambiente, extremamente acolhedor, deixa as noites muito interessantes. Além
disso, a deliciosa seleção de pratos da cozinha oriental e as sugestões do chef,
ajudarão você a desfrutar de um serviço de excelência.
A abertura dos restaurantes especializados está condicionada ao nível de
ocupação do hotel, o qual será informado em sua chegada.
Especialidade: Oriental
Aire acondicionado: Sim

Capacity: 50
Exterior: Não

Aberto: Domingo, Segunda-feira,

Localização: Interior

Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-

Horário: 18:00 - 22:00, À la carte

feira, Sexta-feira

GASTRONOMIA

BARES
BAR PISCINA ECOLÓGICA
Em um ambiente marcado pela tranquilidade e a paz, o nosso Aqua Bar oferece
durante o dia um atendimento exclusivo, com deliciosos coquetéis à base de frutas
e ervas aromáticas frescas, acompanhados por uma seleção de bebidas e licores.
Especialidade:

Capacity: 0

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

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

Localização: Piscina

EL DELFÍN
A piscina resume a experiência de quem sabe aproveitar os momentos perfeitos
da vida. Conta com vários ambientes e recantos que garantem o relaxamento e a
privacidade. No entorno, a marca cubana do "El Delfín", onde as refeições ligeiras
e os deliciosos coquetéis caribenhos ajudam a aproveitar o que há de melhor na
piscina mais antiga do hotel. Para sonhar acordado.
Especialidade: Coquetéis
Aire acondicionado: Não

Capacity: 20
Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Piscina

Horário: 10:00 - 17:00

EL MANGLAR
Uma ótima parada para quem está cruzando o lobby. Aqui também é muito fácil
relaxar em um ambiente fresco, diante de uma vista maravilhosa que combina
natureza, piscinas e mar. “El Manglar” lhe convida a escolher em sua variada lista
de coquetéis nacionais e internacionais, preparados com tudo o que você tem
direito.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 150

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 24 horas

EL MARTINI
Localizado na área de restaurantes do hotel, o nosso Bar Martini é o local perfeito
para tomar um aperitivo antes do jantar ou para conversar enquanto cai a noite na
idílica paisagem de Jardines del Rey. Sua ampla variedade de licores e cafés são o
complemento ideal para um momento de descanso.
Especialidade: Bebidas e

Capacity: 0

coquetéis

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim
Localização: Interior

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

GASTRONOMIA

BARES
LAS ANTILLAS
Depois de um dia cheio de atividades e sensações físicas inigualáveis, relaxe
ouvindo música ao vivo. Enquanto isso, delicie-se com excelentes pratos rápidos e
aproveite para desfrutar da companhia dos amigos e familiares que, com certeza,
terão muito que contar sobre o que viveram nesses dias em Cayo Coco.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 150

refeições leves

Aire acondicionado: Não

Exterior: Sim

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 10:00 - 11:00

