TRYP HABANA LIBRE

O HOTEL MAIS COSMOPOLITA DO MELIÁ EM HAVANA
Este emblemático hotel urbano 4 Estrelas, localizado estrategicamente em Havana, é uma opção ideal para viagens de negócios,
eventos, férias e luas de mel.
INTERESTS
- Casamentos e luas de mel
- Meetings & Events
- Circuitos

O MELHOR DE TRYP HABANA LIBRE
Localização privilegiada bem no centro de Havana
Decorado com obras originais da arte cubana
Presenteia com as melhores vistas panorâmicas da cidade e do mar
Seus restaurantes especializados figuram entre os melhores de
Havana
Salão de festas com teto retrátil e espetáculos ao vivo
Andar executivo Havana, com facilidades especiais
Único hotel que já foi Sede de Governo em Cuba
Wi-Fi Gratuito
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ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

TRYP ROOM
282 magníficos quartos espaçosos e confortáveis. Dispõem de 42 m² e um
projeto moderno e funcional. Têm vista para a cidade e o mar. Encontram-se
entre os 4º e 24º andares. Há quartos comunicantes e triplos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Cofre de segurança

• Telefone
• TV por satélite
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Tomada de 110V
Cabides no banheiro
Banheiro completo
Camas de solteiro / king size
Vista para a cidade

Secador de cabelo
Berços, a pedido
Amenidades no banheiro
Varanda
Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

TRYP ROOM PANORAMIC VIEW
Os 194 quartos Tryp Vista Panorámica, de 60 m², são extremamente
confortáveis, bonitos e espaçosos. Encontram-se nos 15º e 24º andares. Têm
vista para o mar e para a cidade, bem como um design moderno e funcional.
Há quartos comunicantes e triplos.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Telefone

• Terraço ou varanda
• Cofre de segurança
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TV por satélite
Secador de cabelo
Hall de entrada
Serviço de quarto 24 horas
Camas de solteiro / king size
Vista para mar-cidade
Conexão Wi-Fi (grátis)

Tomada de 110V
Berços, a pedido
Banheiro completo
Amenidades no banheiro
Varanda
Minibar ($)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

PREMIUM GUESTROOM
Os quartos localizados nos andares 20, 23 e 24 oferecem uma vista única da
cidade e do mar. Além de um grande espaço (60 m²) e design elegante,
possuem comodidades exclusivas, como recepção independente e café da
manhã privativo.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• Secador de cabelo

• Ferro e tábua de passar
• Menu de travesseiros

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Camas de solteiro / king size

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

• Varanda
• Minibar ($)

• Amenidades VIP no banheiro
• 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.

• Banheiro com chuveiro

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

JUNIOR SUITE
Por sua localização privilegiada, estes 37 quartos Junior Suite são ideais para
casais em lua de mel. Têm 120 m² e terraço com vista para o mar e a cidade.
Muito confortáveis, sempre com a ansiada privacidade. Encontram-se entre os
19º e 21º andares. Ideais para lua de mel.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado
• TV por satélite

• Telefone
• Mesa e cadeiras para café da manhã

• Tomada de 110V
• Tomada para barbeador elétrico no banheiro

• Secador de cabelo
• Telefone no banheiro

• Terraço
• Banheiro completo

• Hall de entrada
• Amenidades no banheiro

• Vista para mar-cidade
• Estacionamento ($)

• Minibar ($)
• Cama King size

• Conexão Wi-Fi (grátis)

• Varanda y terraço

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUÍTE
Os mínimos detalhes foram pensados em qualquer uma dessas 2 suítes de
120m², com terraço e maravilhosa vista panorâmica para o mar e a cidade.
Encontram-se numa localização privilegiada, ocupando as esquinas do 16º e
17º andares.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite

• Controle de temperatura

• Secador de cabelo

• Telefone no banheiro

• Amenidades de luxo no banheiro
• Check-in/check-out express personalizado

• Vista para o mar garantida
• Terraço

• Grande terraço

• Berços, a pedido

• Hall de entrada

• Banheiro completo

• Camas de solteiro / king size

• Cofre de segurança ($)

• Minibar ($)

• Conexão Wi-Fi (grátis)

ACOMODAÇÕES PRINCIPAIS

SUITE PRESIDENCIAL
Essa única Suíte Presidencial do 22º andar do nosso hotel é espetacular por
sua grande elegância, extremo conforto e grande privacidade. Ocupa 250 m².
Conta com terraços para desfrutar de uma vista panorâmica do mar e da
cidade.

INSTALAÇÕES
• Ar-condicionado

• Telefone

• TV por satélite
• Secador de cabelo

• Controle de temperatura
• Amenidades de luxo no banheiro

• Espelho de maquiagem no banheiro

• Terraço

• Grande terraço

• Berços, a pedido

• Banheiro completo
• Amenidades no banheiro

• Cofre de segurança (sem custo adicional)
• Camas king size

• Varanda

• Vista para mar-cidade

• Sala de jantar/Cozinha-bar

• Sala-escritório

• Cofre de segurança ($)

• Minibar ($)

• 2 salas de estar, una con piano
• 5 baños

• Terrazas y balcones
• 3 dormitorios con terrazas

• Conexão Wi-Fi (grátis)

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
LA RAMPA
Deriva o seu nome e encontra-se na Rampa no centro de Havana. Pratos variados:
cafés da manhã combinados, almoços e jantares leves, comida rápida para levar,
sempre com um serviço profissional, ágil e atencioso.
Especialidade: Comida leve

Capacity: 96

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana
Horário: 24 horas

Localização: Interior

POLINESIO
O mais seleto da culinária tradicional asiática e uma infinidade de pratos do
cardápio internacional são recriados, numa atmosfera de atrativo singular, para
dar o melhor e satisfazer os comensais de gostos mais exigentes; aos amantes da
boa mesa.
Especialidade: Fusión oriental

Capacity: 100

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Exterior: Não
Localização: Interior

Horário: Jantar: 12:00 - 23:00, À
la carte

EL BARRACÓN
Nos melhores restaurantes da especialidade você pode solicitar os pratos cubanos,
mas somente no Barracón. Como bons alquimistas, estes mesmos pratos se
convertem em arte culinária. Alta culinária num ambiente acolhedor e alegre.
Também o cliente pode selecionar qualquer prato da culinária italiana.
Especialidade: Cozinha crioula

Capacity: 80

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 12:00 - 23:00, À la carte

LAS ANTILLAS
Um buffet requintado tão variado como as ilhas e cayos que povoam o mar do
Caribe. Um café da manhã e um jantar tão quentes e acolhedores como o sol que
banha a ilha de Cuba. Um ambiente discreto e alegre como seus habitantes.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 0

internacional

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

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

Jantar: 19:00 - 22:30, Bufê

GASTRONOMIA

RESTAURANTES
SIERRA MAESTRA
Com uma excelente vista noturna, abre as portas com os melhores pratos da alta
cozinha criativa e um serviço de primeira classe.
Especialidade: Cozinha

Capacity: 94

internacional
Exterior: Não

Aire acondicionado: Sim
Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: Jantar: 19:00 - 23:00, À
la carte

GASTRONOMIA

CAFETERÍAS
DULCERÍA CREMERÍA LA DULCE HABANA
Localizado no lobby do hotel. Oferece uma variedade de doces e sorvetes.
Especialidade: Variedade de

Capacity: 0

doces e sorvetes

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 09:00 - 21:00

GASTRONOMIA

BARES
CIGAR-BAR LOUNGE “CASA DEL HABANO”
Um lugar pensado para os que amam a cultura do tabaco. Desfrute dos melhores e
mais autênticos charutos cubanos, acompanhados dos runs clássicos da ilha ou de
um delicioso café crioulo. Em um ambiente marcado pela serenidade e o glamour,
você poderá viver uma experiência inesquecível.
Especialidade:

Capacity: 10

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 09:00 - 17:00

EL PATIO (O PÁTIO)
No ambiente acolhedor e fascinante desse lobby bar tradicional, a famosa
coquetelaria é inesquecível. Esqueça aqui o tempo degustando os mais
requintados coquetéis.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 0

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 08:00 - 23:59

EL TURQUINO
No coração do Vedado, com a melhor vista sobre Havana, sob o brilho das estrelas
e a luz da lua, desfrute do melhor da nossa coquetelaria e de espetáculos variados
com orquestras cubanas ao vivo e música mecânica. Quase tocando o céu, você
poderá encher sua taça, viver sua noite, encher seu coração.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 0

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 22:30 - 03:00

LAS CAÑITAS
Muito mais que um bar tradicional, o "Las Cañitas" há décadas tem sido um ponto
de encontro e prazer em Habana. Ideal para acompanhar durante o dia seus
momentos junto à piscina com uma refrescante coquetelaria e deliciosos snacks,
ou para transformar a noite em uma autêntica celebração graças às suas
propostas de música ao vivo, karaokê e dança.
Especialidade: Coquetéis e

Capacity: 0

refeições leves

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Interior

Horário: 10:00 - 18:00, Snack bar

GASTRONOMIA

BARES
SIBONEY
A poucos metros da célebre Rampa, em Havana, é o local ideal para sentir, em sua
plenitude, o ritmo de uma cidade intensa e cosmopolita. Sua excelente
coquetelaria e sugestivas tapas farão com que você passe momentos muito
agradáveis, acompanhado por apresentações musicais ao vivo, exposições de arte
e outras propostas de seu projeto cultural Adão e Eva.
Especialidade: Coquetéis

Capacity: 0

Aire acondicionado: Sim

Exterior: Não

Aberto: 7 dias da semana

Localização: Lobby Bar

Horário: 10:00 - 02:00, Lounge
bar

