FANTASIA CUBANA
DESDE

$829
7
DIAS
Ref: LUS – FC7D

Havana

Roteiro:

Havana

3N

Las Terrazas / Guamá / Cienfuegos / Trinidad

Datas de
chegada a Havana:
Sextas-feiras

2N

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia (Sexta) – Brasil / Havana
Traslado ao Hotel e hospedagem.

Incluso:
Ï6 Noites de hospedagem nos Hotéis
selecionados com café da manhã
ÏTraslado de chegada e saída
ÏVisitas conforme o programa
ÏAssistência de guia
ÏSeguro viagem

Não incluso:

ÏyƈƐƑƄ
Ï9ƌƍƐ
Ï^Ɔƌ§ƏƆ9ƐƆƏƅƈƋ
ÏjƑƗƎƑƆ¥ƆƐƆƉƌƆƅƈƗƅƌ
incluído no programa.

Notas importantes:
Passaporte com validade miníma de 06 meses;
Necessário portar certificado internacional de
vacina contra febre amarela com 10 dias de
antecedência;

atrações deste lugar durante o passeio. Uma parada na Fazenda de Crocodilos de Guama. Almoço em um restaurante local.
Depois do almoço, seguiremos para a cidade de Trinidad. As
acomodações e o jantar estão incluídos em um hotel específico.

5º Dia (Terça) – Trinidad

2º Dia (Sábado) – Havana

Café da manhã. City tour com cinco paradas de destino: Centro
Histórico de Havana Velha (Patrimônio Mundial); Explorando
as praças da Havana Velha: a Plaza de la Catedral, a Plaza de
Armas, a Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Almoço
no restaurante local. À tarde CUBANO ANTIGO CARROS você
visitará o Edifício do Capitólio Nacional, o Parque Central, o Parque da Fraternidade, a Plaza de la Revolución. retorno ao hotel.

3º Dia (Domingo) – Havana / Las Terrazas / Havana

Café da manhã. Partida para Las Terrazas, uma comunidade sustentável nas montanhas da Sierra del Rosario, Pinar del Rio. Esta
área é um paraíso natural declarado pela UNESCO Reserva da Biosfera. Isto é conhecida pela sua fauna e flora estonteante. Visita ao
Moka Hotel, erguido em uma pequena colina, combinando o charme
selvagem da floresta virgem com todos os confortos de um hotel
moderno. Cerca de 3,5 km a oeste do O Moka Hotel faremos uma
parada na Hacienda La Unión, outro café parcialmente reconstruído
ruína que possui um restaurante de estilo rural, um pequeno jardim
de flores conhecido como o Jardin Union. Continuaremos em direção ao Cafezal Buenavista, a mais antiga plantação de café de Cuba
(agora parcialmente restaurada), construído em 1801 por refugiados franceses do Haiti. Seremos informados sobre os benefícios do
café naqueles vezes, e entraremos em contato com a comunidade
enquanto visitamos a Plaza del Pueblo e seus instalações socioculturais. Você terá a incrível oportunidade de provar o café cubano no
Maria’s casa (não incluída). A próxima parada será no Taller de Serigrafia. entraremos em contato com o artesanato local com a opção
de compra. O almoço será em torno desse lugar, nadar no rio San
Juan é opcional. Depois disso, retornaremos ao hotel.

Café da manhã. Café da manhã. City tour.Trinidad é uma cidade
congelada no tempo. Cinco paradas no destino: Plaza Mayor (Praça
Maior), Museo Romántico (Museu Romântico), Igreja da Santíssima
Trindade, Canchánchara Bar (com welcome drink) e Taller de Cerâmica. Almoço no restaurante local. Depois de almoço, retornaremos ao
hotel. Jantar no hotel. Noite livre para aproveitar atividades opcionais.

6º Dia (Quarta) – Trinidad / Cienfuegos / Havana

Café da manhã. Seguiremos para Varadero. Em trânsito, city tour
em Cienfuegos, conhecido como “La Perla del Sur ” (A Pérola do
Sul). Iremos andar e apreciar a arquitetura majestosa e a beleza
deslumbrante da sua baía. Fundada por colonos franceses. A área
tem mais de 50 locais de mergulho, muitas espécies de corais e
peixes, cavernas paredes subaquáticas impressionantes, navios
náufragados e formações de corais como “Notre Dame”. City tour
com cinco paradas: Parque Martí, Teatro Tomas Terry, a Casa de
Bienes Culturales e a Catedral da Purísima Concepción. Almoço em
um restaurante local. seguiremos para Havana.

7º Dia (Quinta) – Havana / Brasil

Café da manhã, traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel

Havana

Nacional ****
Standard
Ancón (std) ****
Costa Sur (std) ****
Maria Doloes Las Cuevas (std)***
Superior
Brisas Trinidad del Mar (sup) ****

Trinidad

4º Dia (Segunda) – Havana / Guamá / Trinidad

Café da manhã. Partida para Guamá, localizada na Península de
Zapata, província de Matanzas. O guia da excursão explicará as

Preços por pessoa
Programa

América Latina

Standard

Superior

20

Trinidad

(Em USD):

Datas

Duplo

Single

Triplo

Criança ( 2 a 12 anos )

ơƣƃƠƿéƢƠƃƠƿ
ƠơƃƠǀéơƿƃƠƣ
ơǀƃƠƣéƾƿƃƠƤ
ƾǀƃƠƤéƢơƃơƠ
ƠƢƃƠơéơÕƃƠƿ
ơƣƃƠƿéƢƠƃƠƿ
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$ 914
$ 829
$ 850
$ 829
$ 936
$ 964
$ 879
$ 929
$ 879
$ 1.014

$ 1.091
$ 977
$ 1.003
$ 977
$ 1.117
$ 1.153
$ 1.039
$ 1.081
$ 1.039
$ 1.196

$ 836
$ 754
$ 773
$ 754
$ 854
$ 919
$ 837
$ 844
$ 837
$ 926

$ 457
$ 414
$ 426
$ 414
$ 469
$ 483
$ 440
$ 464
$ 440
$ 507
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