Informações e Reservas

Cayo Santa María, Municipio Caibarién,
Provincia Villa Clara, Cuba
Fone: +53 42 350850 Fax: 1 809 9470884
res.cuba@oceanhotels.net

www.oceanhotels.net
www.h10hotels.com

LOCALIZAÇÃO: A 60 km (51 min.) de Caibarién A 120 km (1 h. 43 min.) do Aeroporto Internacional de
Santa Clara A 352 km (4 h. 27 min.) do Aeroporto Internacional de Varadero A 407 km (4 h. 45 min.)
do Aeroporto Internacional La Habana. Coordenadas: 22.664.714-78.992.180.
DESCRIÇÃO: Com uma localização privilegiada, situado ao longo de uma praia virgem de finas areias
brancas e águas cristalinas, encontra-se o nosso novo resort Ocean Casa del Mar. O hotel dispõe de
amplos e modernos quartos, uma grande variedade de restaurantes temáticos a la carte, o serviço
Privilege, e exclusivo Serviço de Quarto.
TUDO INCLUÍDO 24h: Refeições, lanches e bebidas alcoólicas e não alcoólicas locais.
SUITES: 800 quartos 471 Deluxe 82 Deluxe com vista para a piscina 55 Deluxe com vista para o
mar 8 Suítes nos andares de esquina com os prédios mais próximos à praia 150 Privilege Deluxe
SERVIÇOS: 2 piscinas 1 piscina infantil 1 piscina rasa para crianças pequenas Espelho d’água
TV LCD com canais internacionais Minibar Cofre Teatro Wi-Fi em todo o hotel ($) Internet
corner ($) 2 quadras de tênis 1 quadra poliesportiva Clube Infantil Ponto Náutico Gazebo para
casamentos Trilha da saúde 2 Salas de reuniões Serviço de quarto de 11:00 às 23:00 horas.
BARES (9) Ranchón Beach Bar Playa Bar Aqua Bar East Aqua Bar West Snack Bar East Snack
Bar West Lobby Bar Sports Bar Mike’s Coffee.
RESTAURANTES (9)

Especialidades

Capacidade

EL COCOTAL

Seleção de Cozinha
Internacional do nosso Chef

620 no Interior
180 na Varanda

Lobby

BLUE MOON

Gourmet Internacional

64

Lobby do Edifício Principal

LIMONCELLO

Italiano

72

Jardim do Edifício Principal

Frutos do Mar

72

Ranchon Building

Mediterrânea

74

Área de Lanches Oeste

Creole

74

Área de Lanches Oeste

Oriental

72

Jardim do Edifício Principal

RANCHÓN DE PLAYA
CONCHA

Seleção de Cozinha
Internacional do nosso Chef

400

Ranchon Building

PRIVILEGE LOUNGE*

Internacional a la carte

97

Ranchon Building

NEPTUNO
BOCA MARINA
EL COMPAY
ORIGAMI

*Exclusivo para hóspedes Privilege
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Localização

• 1 cama King Size
QUARTOS
Quartos amplos, luminosos e modernos, para • TV LCD com canais internacionais
você desfrutar da paisagem durante a sua estadia. • Ar condicionado
• Cafeteira
Escolha seu quarto em nossa ampla Seleção, • Minibar
• Cofre no quarto
projetada para o seu máximo conforto:
• Ferro e tábua para passar roupa
• Telefone
• Banheiro de hóspedes
QUARTOS DELUXE
Estes quartos amplos e luminosos, completos • Secador de cabelo
com terraço ou varanda, são ideais para alojar • Produtos de higiene pessoal
até dois adultos e duas crianças ou três adultos, • Banheiro com chuveiro e
banheira de hidromassagem
equipados com:
• Sofá
• Serviço de quarto 11:00 às 23:00 horas.
• 2 camas duplas ou 1 cama King-size
• TV LCD com canais internacionais
• Ar condicionado
QUARTOS DELUXE COM VISTA PARA O MAR
• Cafeteira
Estes quartos amplos e luminosos dispõem de
• Minibar
uma bela vista para o mar. Completos com varanda,
• Cofre no quarto
são ideais para alojar até dois adultos e duas
• Ferro e tábua para passar roupa
crianças ou três adultos, sendo equipados com:
• Telefone
• Banheiro com chuveiro
• 2 camas duplas ou 1 cama King-size
• Secador de cabelo
• TV LCD com canais internacionais
• Produtos de higiene pessoal
• Ar condicionado
• Serviço de quarto 11:00 às 23:00 horas.
• Cafeteira
• Minibar
QUARTOS DELUXE COM VISTA PARA A PISCINA • Cofre no quarto
Estes quartos amplos e luminosos estão localizados • Ferro e tábua para passar roupa
em torno de nossas piscinas. Completos com • Telefone
terraço ou varanda, podem acomodar até dois • Banheiro com chuveiro
adultos e duas crianças ou três adultos, sendo • Secador de cabelo
• Produtos de higiene pessoal
equipados com:
• Serviço de quarto 11:00 às 23:00 horas.
• 2 camas duplas ou 1 cama King-size
• TV LCD com canais internacionais
QUARTOS DELUXE PRIVILEGE
• Ar condicionado
Estes quartos amplos e brilhantes, completos com
• Cafeteira
terraço ou varanda, são ideais para alojar até dois
• Minibar
adultos e duas crianças ou três adultos, sendo
• Cofre no quarto
equipados com:
• Ferro e tábua para passar roupa
• Telefone
• 2 camas duplas ou 1 cama King-size
• Banheiro com chuveiro
• TV LCD com canais internacionais
• Secador de cabelo
• Ar condicionado
• Produtos de higiene pessoal
• Cafeteira
• Serviço de quarto 11:00 às 23:00 horas.
• Minibar
• Cofre no quarto
• Ferro e tábua para passar roupa
QUARTOS SUITE
Estes quartos amplos e luminosos dispõem de • Telefone
terraço ou varanda, sala de estar e um quarto e • Banheiro com banheira de hidromassagem
• Secador de cabelo
podem acomodar até dois adultos.
• Produtos de higiene pessoal exclusivos
para Privilege
• Exclusivos serviços Privilege
• Serviço de quarto de 7:00 às 23:00 horas.
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QUARTOS DELUXE PRIVILEGE
COM VISTA PARA O MAR
Estes quartos amplos e luminosos dispõem de uma
bela vista para o mar. Completos com terraço ou
varanda, são ideais para alojar até dois adultos e
duas crianças ou três adultos, sendo equipados
com:
• 2 camas duplas ou 1 cama King-size
• TV LCD com canais internacionais
• Ar condicionado
• Cafeteira
• Minibar
• Cofre no quarto
• Ferro e tábua para passar roupa
• Telefone
• Banheiro com banheira de hidromassagem
• Secador de cabelo
• Produtos de higiene pessoal exclusivos
para Privilege
• Exclusivos Serviços Privilege
• Serviço de quarto de 7:00 às 23:00 horas.
SUÍTE PRIVILEGE
Estes quartos amplos e luminosos dispõem de
terraço ou varanda, sala de estar e um quarto e
podem acomodar até dois adultos:
• 1 cama King Size
• TV LCD com canais internacionais
• Sofá
• Ar condicionado
• Cafeteira
• Minibar
• Cofre no quarto
• Ferro e tábua para passar roupa
• Telefone
• Banheiro de hóspedes
• Secador de cabelo
• Banheiro com chuveiro e banheira
de hidromassagem
• Produtos de higiene pessoal exclusivos
para Privilege
• Exclusivos serviços Privilege
• Serviço de quarto de 7:00 às 23:00 horas.

Fotos do Hotel Visite nosso site: www.oceanhotelsimages.com

