Cuba - Cultura & Tradições
Preço por pessoa
Em quarto duplo | € 2.450

1.º Dia | 11 Junho
Lisboa | Havana
Comparência no aeroporto de
Lisboa 120 minutos antes da partida.
Formalidades e embarque com destino a Cuba às 09h55 para Madrid,
voo IBERIA – IB3111. Chegada pelas
12h10, mudança de voo e saída às
17h15, no IB6621. Refeições a bordo.
Chegada a Havana pelas 20h55 e
transporte ao Hotel Cohiba 5* ou
similar. Jantar e alojamento.
2.º Dia | 12 Junho
Havana
Pequeno-almoço. Partida para
visitar a parte moderna e metropolitana de Havana, como a Universidade, a Praça da Revolução, a famosa
4

Em quarto individual | € 2.670

“Malecon”. Seguimos depois para
a zona colonial da cidade onde se
encontra o Capitol, o Grande Teatro,
o primeiro Palácio Presidencial, o
Central Parque, etc. Passeio a pé pelo
centro histórico da Velha Havana,
classificado Património da Humanidade pela Unesco. Aí visitaremos
o Havana Club Rum Museu, a Praça
da Catedral, a Praça S. Francisco de
Assis, a magnífica Praça das Armas
e o mercado entre outros edifícios.
Almoço em restaurante da “velha
Havana” com 1 bebida nacional
incluída.
Regresso ao hotel. Em hora a indicar saída para jantar em restaurante
local, onde haverá como aperitivo um
famoso cocktail cubano, o “mojito”.

3.º Dia | 13 Junho
Havana | Pinar Del Rio | Havana
Pequeno-almoço. Partida para a
parte ocidental de Cuba até Pinar
del Rio. É nesta zona de Cuba que se
planta o melhor tabaco do mundo!
Visita a uma fábrica de Tabacos.
A viagem continua para o Parque
Nacional de Valle de Viñales, conhecido pelas suas formações rochosas,
pelo gigantesco mural pré-histórico
e as suas inúmeras grutas, como
La Cueva del Índio, onde faremos
um passeio de barco pelo rio que
corre debaixo das Montanhas de
Haystack.
Almoço, com ementa típica crioula. Regresso a Havana. Jantar e
alojamento.

4.º Dia | 14 Junho
Havana | Santiago
Pequeno-almoço. Em hora a
combinar localmente, transporte

para o aeroporto de Havana e
embarque para Santiago de Cuba
em voo doméstico da Cubana de
Aviacion, 1h30 de voo. Chegada

a Santiago. Breve visita ao centro
da cidade, incluindo a Casa-Museu
Diego de Velásquez, casa do 1.º
governador de Cuba e uma das
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Passeio pela cidade das ruas
empedradas e magníficos edifícios
coloniais. Visita ao Museu Romântico
ou Palácio Cantero, que reflete o
estilo de vida e a arquitetura do seu
passado colonial.
Na Casa da Trova tempo dedicado
a escutar música tradicional cubana,
finalizando a visita com um cocktail
de rum e sumo de cana-de-açúcar
no conhecido bar La Canchánchara
– uma velha casa datada do Séc.
XVIII. Almoço.
De tarde passagem por Santa
Clara com visita ao mausoléu de
Che Guevara e ao monumento ao
comboio blindado relembrando a
estratégica batalha de Santa Clara
e a Cuba Revolucionária. Jantar e
alojamento.
mais antigas casas coloniais da
Ilha, e o Museu 26 julho no Quartel
Moncada.
Faremos também um passeio de
barco pela bela Baía de Santiago,
fazendo uma paragem em Cayo
Granma uma comunidade piscatória. Almoço em restaurante local.
Visita ao Castillo del Morro – Museu
da Pirataria. Transporte ao Hotel
Meliá Santiago de Cuba 5* ou similar.
Jantar no hotel.
5.º Dia | 15 Junho
Santiago
Pequeno-almoço. Saída para
visitar a Gran Piedra. Percorremos a
Estrada dos Mártires, para visitar o
Museo La Isabelica, uma quinta que
no seu tempo foi uma das maiores
plantações de café fundada por
colonos franceses vindos do Haiti.
Almoço. Regresso ao Hotel. Jantar
e alojamento.
6.º Dia | 16 Junho
Santiago | Bayamo | Camaguey
Pequeno-almoço. Saída para Bayamo, passando pela Basílica da Caridad del Cobre, a Virgem padroeira
de Cuba e local de importantes pe6

regrinações. Almoço. Continuamos
para Camaguey, cidade fundada no
Séc. XVI por Diego Velasquez.
Jantar e alojamento no Gran
Hotel 3* ou similar.
7.º Dia | 17 Junho
Camaguey | Sancti Spiritus |
Trinidad
Pequeno-almoço. Saída para
visitar Sancti Spiritus uma cidade
colonial. Destaque para a Plaza
Mayor, a Ponte Yayabo e o Museu
das Artes Coloniais. Almoço. Partida
para o Vale dos Moinhos de Açúcar,
onde veremos uma plantação de
cana e a Torre Iznaga. Estamos em
zona classificada pela Unesco como
património da humanidade. Chegada a Trinidad. Jantar e alojamento no
Hotel Brisas Del Mar 4* ou similar.
8.º Dia | 18 Junho
Trinidad
Pequeno-almoço. Dia dedicado
a explorar Trinidad, cidade-museu
declarada património da humanidade pela Unesco. Esta foi a terceira
povoação fundada pelos espanhóis
em Cuba.

9.º Dia | 19 Junho
Trinidad | Cienfuegos | Guama
| Havana
Pequeno-almoço. Saída para
Cienfuegos com visita panorâmica
da única cidade cubana que foi
fundada por franceses. Esta cidade
é hoje um grande centro industrial,
mas a beleza do seu centro histórico

Cuba - Cultura & Tradições
tornou-a conhecida como a “pérola
do sul”.
Visita ao Parque Jose Marti, a praça
central rodeada de belos edifícios
dos Séc. XIX e XX, o Teatro Tomás
Terry, o Palácio Ferrer e o Palácio de
Valle. Almoço.
Saída para Guama onde de barco
faremos um passeio por entre os
mangais no Lagoa do Tesouro. Visita
a uma quinta de criação de crocodilos. Chegada a Havana. Distribuição
dos alojamentos no Hotel Telégrafo
4*, ou similar.

O preço inclui:
n

10.º Dia | 20 Junho
Havana | Madrid | Lisboa
Pequeno-almoço.
Em hora a combinar localmente,
transporte para o Aeroporto de
Havana e embarque em voo IBERIA
– IB6620 às 23h15 para Lisboa, via
Madrid. Noite e refeições a bordo.

n

11.º Dia | 21 Junho
Lisboa
Chegada a Madrid pelas 14h20,
mudança de voo e embarque para
Lisboa no IB3106 às 19h35. Chegada
pelas 19h55, desembarque em Lisboa.

n

Passagem aérea Lisboa > Madrid > Havana > Madrid > Lisboa, em voo regular,
classe turística, com franquia de 1 mala de porão com peso máximo 23kg;
Passagem aérea Havana > Santiago de Cuba, voo doméstico, classe
turística, com franquia 1 mala de porão com peso máximo 20kg;

n

Transporte aeroportos > hotéis e vice-versa;

n

9 Noites de estadia nos hotéis mencionados ou similares;

n

Pensão completa desde o jantar do 1.º dia, ao pequeno-almoço do 10.º dia.

n

Circuito em autocarro de turismo, entradas e visitas conforme itinerário;

n

Guias locais em português ou espanhol;

n

n
n

Audio-guias individuais para melhor aproveitamento das visitas a museus,
monumentos e outros locais semelhantes;
Seguro de Assistência em Viagem ALL IN (MIP 60.000€, Despesas Médicas,
Farmacêuticas e Hospitalares no estrangeiro 30.000€, Despesas de
Cancelamento ou interrupção de viagem 3.000€);
Acompanhamento de guia Lusanova durante a viagem;
Taxas aeroportuárias no valor actual de 419€ sujeito a reconfirmação até
à emissão dos bilhetes

n

Tarjeta Turística ao valor actual de 25€ sujeito a retificação;

n

Taxas de serviço e Iva;

n

Bagageiros nos hotéis;

n

Bolsa de Viagem Lusanova.

O preço não inclui:
n

Taxa de saída de Cuba ao valor actual de 25USD sujeito a retificação;

n

Bebidas às refeições, gratificações e serviços não mencionados.

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais.
Para realizar esta viagem é indispensável entregar o passaporte com a validade mínima de 6
meses após ínicio da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes
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