
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º DIA: ORIGEM – LISBOA OU PORTO – MADRID - HAVANA 
Saída dos locais e hora indicados em direcção ao aeroporto. Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a 

saída. Formalidades de embarque e partida com destino a MADRID. Mudança de avião e continuação da viagem para HAVANA. 

Chegada, assistência e transporte para o hotel. Jantar e alojamento.  

2º DIA: HAVANA  
Pequeno-almoço e saída para visita da cidade, com passeio a pé pela cidade velha, Património da Humanidade, e pelas 4 praças do centro histórico; Plaza San 
Francisco de Assís, Plaza Velha, Plaza de Armas, com visita ao Museu dos Capitães, Plaza da Catedral. Visita à Fundação Habana Club e a feira de artesanato, na 
renovada Plaza de San José. Almoço em restaurante local (incluído) e continuação da visita em autocarro pela cidade moderna, com paragem para fotos junto ao 
Capitólio Nacional e na  Plaza de la Revolución. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

3º DIA: HAVANA – GUAMÁ – CINFUEGOS - TRINIDAD  
Pequeno-almoço no hotel e saída para GUAMÁ com visita a uma aldeia Taína, na Península de zapata, província de Matanzas. Passeio em lancha 
na Lagoa do Tesouro. Visita a uma criação de crocodilos. Almoço num restaurante local (incluído) e continuação da viagem para CINFUEGOS, 
conhecida como a “Pérola do Sul”, fundada pelos franceses, de alto valor arquitectónico, que revela o esplendor de uma cultura com forte influência 
dos seus fundadores e que foi declarada Património da Humanidade. Passeio a pé desde o Prado, pelo boulevard até ao Parque Marti, visita ao 
Teatro Tomás Terry e ao palácio do Vale, onde se conta a bonita lenda associada á sua construção. Continuação para TRINIDAD. Chegada ao 
hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  

 
4º DIA: TRINIDAD – BANAO – SANCTI SPIRITUS 
Após o pequeno-almoço, visita de TRINIDAD, conhecida como a “Jóia de Cuba”, passeando a pé pelas suas ruas de pedra, declarada pela 
Unesco Património da Humanidade, com a sua Plaza mayor, o Museu Romântico e o Bar Canchánchara onde pode provar uma bebida 
típica á base de limão, mel e aguardente. Continuação para e Reserva Ecológica Alturas de Banao, parando para fotos na emblemática 
Torre Iznaga, com a sua vista espectacular sobre o Vale dos Ingénuos. Recepção em banao com um cocktail de boas vindas e almoço em 
restaurante local (incluído). Explicação da fauna e flora da reserva. Descanso junto á Cascata La Bella ou passeio facultativo em mulas. 
De tarde, continuação para SANCTI SPIRITUS e passagem pelo seu centro histórico. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  
 

5º DIA: SCANTI SPIRITUS – CAYO LAS BRUJAS – REMEDIOS – SANTA CLARA 
Pequeno-almoço e saída para CAYO LAS BRUJAS, situado no litoral norte de Santa Clara, cruzado por uma ponte de pedra de aproximadamente 
40 km, que une o litoral aos diferentes cayos.. Tempo livre para descanso na praia ou actividades náuticas. Almoço. De tarde, saída para SANTA 
CLARA, passando pelos povoados de Caibarie e Remédios. Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento. 

 
 
6º DIA: SANTA CLARA - VARADERO 
Pequeno-almoço e visita de SANTA CLARA, capital do centro de Cuba, passando a pé pela rua patrimonial da cidade, que inclui o Parque 
del Carmen e o Parque Leoncio Vidal. Visita a Plaza Ernesto Che Guevara, com o seu museu e memorial, passagem pelo monumento ao 
assalto ao comboio blindado. Prosseguimento para VARADERO. Chegada ao hotel e acomodação. Instalação em regime de tudo incluído.  
 
7º DIA: VARADERO 
Pequeno-almoço e dia livre à disposição em regime de tudo incluído.  

 
 
8º DIA: VARADERO – HAVANA - MADRID 
Pequeno-almoço e tempo livre à disposição. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Havana, para formalidades de 
embarque e partida com destino a MADRID. Refeições e noite a bordo. 

 
 
 
9º DIA: MADRID – LISBOA OU PORTO – ORIGEM 
Chegada a MADRID, mudança de avião e continuação para LISBOA OU PORTO. Desembarque e inicio da viagem de regresso aos nossos 
locais de origem. Fim dos nossos serviços.  
 

 
 
                              

 
 
O preço inclui: Viagem aérea com Ibéria ou Air Europa conforme itinerário com direito ao transporte de 20 kg de bagagem (por pessoa e volume), Transporte 
do aeroporto ao hotel Havana e do hotel em Varadero ao aeroporto de Havana, Circuito e visitas conforme itinerário, com guia local a falar espanhol, refeições 
indicadas no programa, Seguro Totall Viagens, taxas hoteleiras de turismo e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 355€, sujeitas a 
alteração até à data de emissão. Visto de turismo para entrada em Cuba.  
O preço não inclui: Bebidas às refeições excepto no regime de tudo incluído, extras de carácter pessoal e actividades opcionais, gratificações, taxa de saída 
do aeroporto de Havana CUC 25. 


