Informações e Reservas

Autopista Sur km 18
Punta Hicacos, Varadero, Cuba
Fone: +53 (45) 668 166
reservas@oceanvaradero.co.cu

www.oceanhotels.net
www.h10hotels.com

LOCALIZAÇÃO: Localizado na primeira linha do mar e rodeado pela reserva ecológica Varahicacos, o
Ocean Varadero El Patriarca está localizado numa das melhores praias de Varadero • A 1km da Marina
Gaviota • A 34 km do Aeroporto de Varadero • A 140 km do Aeroporto de La Habana • A 13 km do
centro de Varadero • A 45 km da cidade de Matanzas • A 5 km do Centro de Convenções Plaza América,
do Varadero Golfe Clube e do Aquário “Delfinario”.
Coordenadas: 81° 8’57.22”W - 23°12’5.69”N.
DESCRIPÇÃO: O Ocean Varadero El Patriarca é resort de cinco estrelas localizado frente à paradisíaca
praia de Varadero, rodeado de amplas zonas verdes entre as que se encontra o lendário cacto “El
Patriarca” com mais de 500 anos de história. O hotel dispõe de exclusivos quartos, além de uma
ampla oferta de serviços que incluem restaurantes temáticos, Despacio Spa Centre e serviço Privilege,
Exclusive Rooms and Services.
TUDO INCLUÍDO 24h: Comidas, bebidas nacionais, coquetéis e snacks incluídos as 24h.
SUITES: 420 quartos • 348 Deluxe Room • 48 Privilege Deluxe Room • 24 Privilege Suites.
SERVIÇOS: 2 piscinas (1 exclusiva para clientes Privilege) • 1 piscina infantil e 1 piscina rasa para
crianças pequenas • 2 quadras de tênis e 1 quadra multi esportes • Esportes aquáticos não motorizados
(windsurfe, vela, caiaque, catamarã & snorkel) • Teatro • Discoteca • Gazebo de casamento •
Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida • Internet Corner ($) • Serviço de lavanderia ($) •
Parking particular gratuito • Casa de câmbio 24hrs na recepção • Excursões, loja, aluguel de carros •
Centro médico ($) • Room Service das 11 às 23h.
BARES (8) Mike’s Coffee: especialidades em chás e café, sanduiches e pasteis feitos em casa • Piano
bar • Snack bar “Caleta”: perto da piscina principal • Ranchón playa: com “palapas” • Pool bar: com
serviço dentro da piscina • Bar del Teatro • Music Bar: na discoteca • Lobby Bar.
RESTAURANTES (4)

Especialidades

Capacidade

Localização

Seleção de Cozinha Internacional
do nosso chef

320 pax

Galeria contigua ao Lobby

BRASILETE*

Gourmet

60 pax

Galeria contigua ao Lobby

RAIZÚO*

Oriental

60 pax

Galeria contigua ao Lobby

CARRASQUILLO*

Italiana

60 pax

Galeria contigua ao Lobby

GARAÑON

*Sem reservas, sem limitações.
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Serviço Privilege: Sala Privilege e terraço exterior
com serviço de bar com bebidas de primeiras
marcas • TV • Internet ($) • Piscina e bar exclusivos
para os clientes Privilege • Café da manhã diário a
la carte na Sala Privilege • Prioridade de reserva
nos restaurantes a la carte • Serviço de quartos
das 07as 23h • Desconto especial em tratamentos
de beleza do Despacio Spa Centre • Check-in e
check-out personalizados • Late check-out (sob
disponibilidade) • Serviço de mordomo e concierge
• Somente Adultos (18+).

QUARTOS
DELUXE ROOM
Amplos e confortáveis quartos com terraço ou
varanda • Pode alojar até 2 adultos + 2 crianças
ou 3 adultos • 1 cama King ou 2 camas duplas • TV
plasma com canais internacionais • Ar condicionado
• Cafeteira • Minibar • Cofre • Ferro e tábua para
passar roupas • Telefone • Sofá • Banheiro
completo com banheira e chuveiro • Secador de
cabelo • Amenidades de banheiro.
PRIVILEGE DELUXE
Um pouco mais amplo que o Deluxe Room com
terraço ou varanda • Pode-se alojar até 3 adultos
• 1 cama king ou 2 camas duplas • TV plasma com
canais Internacionais • Ar condicionado • Cafeteira
• Minibar • Cofre • Ferro e tábua para passar roupas
• Telefone • Sofá • Banheiro completo com banheira
e chuveiro • Secador de cabelo • Amenidades
de banheiro Privilege • Serviço Privilege incluído.
PRIVILEGE SUITE
Sofisticadas e espaçosas • Pode alojar até 3
adultos • 1 cama King size • TV plasma com canais
Internacionais • Ar condicionado • Cafeteira •
Minibar • Cofre • Ferro e tábua para passar roupas •
Telefone • Área de estar com sofá cama • Banheiro
completo com banheira e chuveiro • Secador
de cabelo • Amenidades de banheiro Privilege •
Serviço Privilege incluído.
*Todas os quarto possuem uma voltagem de 220v.
*Quartos handicap e connecting disponíveis sob
request.

DESPACIO
Disfrute de umas horas de bem-estar em nosso
Despacio Spa Centre onde você poderá se
desligar de todas suas preocupações cotidianas
enquanto se relaxa o se deixa levar por nossa
equipe de professionais com tratamentos de beleza
personalizados.
Tratamentos de saúde e beleza • Terapia Hidrotermal
• Terapia de luz e vapor • Fonte de Gelo • Salão
de Beleza • Academia • Jacuzzi • Sauna gruta de
sal & Sauna com ervas • “Palapas” exteriores para
massagens ao ar livre.
DAISY
Mini Club Daisy
Para crianças de 4 até 12 anos • Atividades diurnas
e noturnas, música e shows, etc.

PERFECT DAY
CASAMENTOS E CELEBRAÇÕES
Imagine a celebração de seu casamento num
entorno único como pode ser nossa bela praia,
num gazebo de casamento ou nos jardins tropicais
do hotel Ocean Varadero El Patriarca.
Oferecemos diferentes pacotes de casamento que
farão os sonhos de seu casamento uma realidade.
Também temos o pacote de um casamento de graça.
Ligue diretamente ao hotel para mais informações.
LUA DE MEL & ANIVERSARIOS
Nossa opção de lua de mel e aniversario*,
inclui uma grande variedade de amenidades e
serviços especiais para lhe garantir uma estância
inesquecível; upgrade de quar to sujeito a
disponibilidade, café da manhã continental no
quarto na primeira manhã da sua estância, 10% de
desconto nos serviços do Spa, janta romântica em
casal, incluindo uma garrafa de vinho champanhe,
prato de frutas na sua chegada e late check-out
(sujeito a disponibilidade).
*Serviços Privilege não incluídos; Se solicitará uma
cópia do certificado de casamento; reserva obrigatória
para a janta romântica.

GOLFE
O Ocean Varadero El Patriarca está localizado
Teen Club
A partir de 13 anos • Atividades diurnas e noturnas, perto do Varadero Golfe Clube. Os amantes do
golfe poderão praticar seu esporte favorito neste
música y shows, etc.
espetacular campo de golfe de 18 buracos. Para
PRIVILEGE
reservas, favor de entrar em contato com:
EXCLUSIVE ROOMS AND SERVICES
info@varaderogolfclub.com.
Viva uma experiência única com o serviço Privilege, BLUE TEAM
Exclusive Rooms and Services do Ocean Varadero No Ocean Varadero El Patriarca você achará um
El Patriarca. Com este serviço você poderá desfrutar amplo programa de esportes e atividades de
de um trato exclusivo, com ótimas vantagens e animação diurna e noturna, tudo organizado pela
descansar nos melhores quartos.
nossa equipe de animação Blue Team.

REUNIÕES & INCENTIVOS
Ocean Varadero El Patriarca dispõe de duas salas com uma capacidade de até 100 pessoas e tudo o necessário para festejar reuniões de trabalho e eventos
especiais. Seu gazebo de casamento com impressionantes vistas para o mar, é o lugar ideal para celebrações num entorno único e exclusivo.

SALAS

m2

Altura

Banquete

Coquetel

Teatro

Escola

U

Imperial

ZAMIA A

53

3m

20

25

32

25

25

30

ZAMIA B

50

3m

20

20

29

20

20

30

ZAMIA A+B

103

3m

50

50

100

50

50

60

*Capacidade de pessoas máxima (óptima) recomendada para essas salas e por tipo de evento.
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Fotos do Hotel Visite nosso site: www.oceanhotelsimages.com

