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FANTASÍAS DE CUBA
ITINERÁRIO
1º Dia – Porto ou Lisboa / Madrid / Havana
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. Instalação e alojamento.
2º Dia – Havana – Excursão a Vinãles
Pequeno almoço e saída pelas 08hoo pela autoestrada nacional , com
majestosas vistas das montanhas do Rosário. Chegada a Viñales e passeio
pelo povoado e deixe-se encantar pela alegria da vida rural, simples e
acolhedora e a vista do Vale de Viñales do miradouro Los Jazmines. O
almoço será servido num “Ranchon Crioulo” para provar as mais típicas
receitas cubanas. Visitas as grutas do Índio e passeio em lancha pelo rio
subterrâneo. Paragem no Vale das Duas Irmãs com tempo para fotos ao
Mural da Pré-história. Regresso a Havana e alojamento.
3º 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, Museu dos Capitães,
Plaza da Catedral. Almoço em restaurante local 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 e alojamento.
4º 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. Almoço em restaurante local. Continuação para

Cinfuegos, conhecida como a “Perola 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, passando pelo Teatro Tomás Terry e Palácio do Vale, onde
se conta a bonita lenda associada á sua construção, Continuação para
Trinidad. Instalação, jantar e alojamento.
5º Dia – Trinidad
Após o pequeno visita de Trinidad, conhecida como a “Joia de Cuba”,
passeando a pé pelas suas ruas de pedra, declarada pela Unesco
Património da Humanidade, com a sua Plaza Mayor e a igreja paroquial
Mayor, o Palácio Cantero e a Taberna Canchánchara, onde poderá
pareciar uma bebida típica. Saída para Santa Clara, capital do centro de
Cuba, passeando pela rota patrimonial, que inclui o Parque del Carmen,
o Parque Leôncio Vidal, a Praça Ernesto Che Guevara, lugar onde se
encontra o mausoléu de uma das mais carismáticas personalidades
da história contemporânea. Poderão também ver o monumento ao
ataque do comboio. Almoço em restaurante local, Regresso ao hotel e
alojamento em regime de Tudo Incluído.
6º e 7º Dia – Trinidad
Estada em regime de tudo incluído. Dias livres.
8º Dia – Trinidad / Havana / Madrid
Tempo livre. A 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
Chegada a Madrid, mudança de avião e continuação para Lisboa ou
Porto.
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