CUBA
CIRCUITO PÉROLA DAS
CARAÍBAS

PARTIDAS SÁBADOS
De 01 Julho
a 31 Outubro

HOTEL

1.717€

DESDE

PREÇO POR PESSOA
9 DIAS / 7 NOITES
ÉPOCAS

DUPLO

SINGLE

CRIANÇA

MM

M

02/11 ANOS

Habana Riviera by Iberostar ****

01 Jul a 14 Jul

€ 1.468,00

€ 1.717,00

€ 882,00

Standard / Pequeno Almoço

Noite Extra (Varadero)

€ 77,00

€ 109,00

Grátis

Jagua Cinfuegos ****

15 Jul a 24 Ago

€ 1.500,00

€ 1.759,00

€ 822,00

Stndardd / Pequeno Almoço

Noite Extra (Varadero)

€ 87,00

€ 123,00

Grátis

Brisas Trinidad del Mar ****

25 Ago a 31 Out 20

€ 1.468,00

€ 1.717,00

€ 822,00

Standard / Tudo Incluído

Noite Extra (Varadero)

€ 77,00

€ 109,00

Grátis

Iberostar Bellas Vista *****
Standard / Tudo Incluído

Inclui
— Viagem aérea em classe Z com Air Europa ou A com Iberia para o percurso Porto ou Lisboa/Madrid/Havana e volta, com direito a a mala até 23 Kg bagagem
de porão e uma bagagem de mão até 10Kg (medidas standar de bagagem de cabine). Transporte do aeroporto ao hotel em Havana e do hotel em Varadero ao
aeroporto de Havana, em serviço regular. Estada de 2 noites em Havana, no hotel indicado e no regime de alojamento e pequeno almoço. Visita da cidade de
Havana com almoço em restaurante local, conforme itinerário em serviço regular. Circuito e visitas conforme itinerário, com guia local a falar espanhol (3º ao 5º
dia). Refeições indicadas no programa. Estada de 3 noites em Varadero, no hotel indicado e no regime de Tudo Incluído. Seguro Multiviagens.
Taxas hoteleiras, de turismo e Iva. Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 415,00, sujeitas a alteração até data de emissão. Taxa de saída no
aeroporto de Havana CUC 25.
Não Inclui
— Extras de carácter pessoal e actividades opcionais. Gratificações. Bebidas às refeições excepto no regime de tudo incluído. •
Tarjeta de Turismo para entrada em Cuba € 28,00.
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CUBA

ITINERÁRIO

CIRCUITO PÉROLA DAS
CARAÍBAS

1º Dia – Porto ou Lisboa / Madrid / Havana

5º Dia – Trinidad / Santa Clara / Varadero

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a

Após o pequeno e visita de Trinidad, conhecida como a “Joia de Cuba”,

saída. Formalidades de embarque e partida com destino a Madrid. Mudança

passeando a pé pelas suas ruas de pedra, declarada pela Unesco

de avião e continuação da viagem para Havana. Chegada, assistência e

Património da Humanidade, com a sua Plaza Mayor e a igreja paroquial

transporte para o hotel. Instalação e alojamento.

Mayor, o Palácio Cantero e a Taberna Canchánchara, onde poderá
pareciar uma bebida típica. Saída para Santa Clara, capital do centro de

2º Dia – Havana

Cuba, passeando pela rota patrimonial, que inclui o Parque del Carmen,

Pequeno almoço e saída para visita da cidade, com passeio a pé pela cidade

o Parque Leôncio Vidal, a Praça Ernesto Che Guevara, lugar onde se

velha, Património da Humanidade, e pelas 4 praças do centro histórico; Plaza

encontra o mausoléu de uma das mais carismáticas personalidades da

San Francisco de Assís, Plaza, Velha Plaza de Armas, Museu dos Capitães,

história contemporânea. Poderão também ver o monumento ao ataque

Plaza da Catedral. Almoço em restaurante local e continuação da visita em

do comboio. Almoço em restaurante local e transporte para Varadero.

autocarro pela cidade moderna, com paragem para fotos junto ao Capitólio

Instalação e alojamento no regime de Tudo Incluído.

Nacional e na Plaza de la Revolución. Regresso ao hotel e alojamento.
6º e 7º Dia – Varadero
3º Dia – Havana / Guamá / Cinfuegos

Estada em regime de tudo incluído. Dias livres.

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

8º Dia – Varadero / Havana / Madrid

do Tesouro. Almoço em restaurante local. Continuação para Cinfuegos,

Tempo livre. A hora a combinar localmente transporte para o aeroporto

conhecida como a “Perola do Sul”, fundada pelos franceses, de alto valor

de Havana, para formalidades de embarque e partida com destino a

arquitectónico, que revela o esplendor de uma cultura com forte influência

Madrid. Refeições e noite a bordo.

dos seus fundadores e que foi declarada Património da Humanidade. Jantar
e alojamento no hotel.

9º Dia – Madrid / Lisboa ou Porto
Chegada a Madrid, mudança de avião e continuação para Lisboa ou

4º Dia – Cinfuegos / Trinidad
Após o pequeno almoço 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, Almoço em restaurante
local. Continuação para Trinidad. Instalação, jantar e alojamento
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Porto.

