O Melhor de Cuba
Saída: 03 de Julho de 2019 (14 DIAS)

Visitando: Havana, Santiago de Cuba, Holguin, Santa Lucia, Trinidad, Cienfuegos e Varadero
03/Jul
04/Jul
05/Jul
06/Jul

BRASIL/HAVANA: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
HAVANA (via Panama): Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. Jantar incluído.
HAVANA: Café da manhã. Visita a cidade. Tarde livre.
HAVANA/SANTIAGO DE CUBA: Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Santiago de Cuba,
chegada e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.
07/Jul SANTIAGO DE CUBA/HOLGUIN: café da manhã e saída para Holguín, visita ao Cayo Saetia, área preservada
e considerada a maior reserva de caça do país. Safari em jeep ou caminhão pelas florestas onde
poderemos observar animais exóticos como zebras, búfalos, touros, cavalos selvagens, girafas, avestruzes,
etc. Almoço na praia e tempo livre para banho de mar. Continuação até Holguín, chegada e hospedagem e
jantar.
08/Jul HOLGUÍN/SANTA LUCIA: Café da manhã e saída para conhecer a cidade de Holguín, que possui o título de
cidade dos parques, passeio pelos 5 parques das proximidades do centro da cidade e visita a Loma da
Cruz a 261 metros de altitude, símbolo de proteção da cidade. Continuação até Santa Lucia e hospedagem
em regime all inclusive.
09/Jul SANTA LUCIA: Dia livre para desfrutar das praias com regime all inclusive no hotel.
10/Jul SANTA LUCIA/TRINIDAD: café da manhã e saída em direção a Trinidad, visita a cidade fundada em 1514 e
que é uma das primeiras de Cuba, se caracteriza pelas suas ruas estreitas e sinuosas, com numerosas
praças que convergem no centro histórico onde se localizam vários edifícios importantes com valor
arquitetônico e histórico-cultural. Almoço em restaurante local e saída para a cidade de Sancti Espiritus,
breve visita panorâmica e continuação pelo Vale dos engenhos, uma das regiões mais prósperas de Cuba
dos S. XVII e XVIII pelo cultivo da cana de açúcar. Chegada a Trinidad, jantar e hospedagem.
11/Jul TRINIDAD/CIENFUEGOS: Café da manhã e visita panorâmica da cidade de Trinidad, uma das cidades
coloniais melhor preservadas do país e declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Almoço
em restaurante local e saída para Cienfuegos, passeio panorâmico da cidade chamada também como a
pérola do Sul. Jantar e hospedagem.
12/Jul CIENFUEGOS/SANTA CLARA/GUAMA/HAVANA: café da manhã e saída para Santa Clara, visita ao
Mausoléu do Che Guevara e ao trem blindado, almoço em restaurante local e visita ao criadouro de
crocodilos. Saída para Havana, chegada e hospedagem.
13/Jul HAVANA/VARADERO: Café da manhã e traslado até Varadero. Chegada e hospedagem em regime All
Inclusive.
14/Jul VARADERO: All Inclusive. Dia livre para desfrutar das praias e instalações do hotel.
15/Jul VARADERO: All Inclusive. Dia livre para desfrutar das praias e instalações do hotel.
16/Jul VARADERO/HAVANA/PANAMA/SALVADOR: Traslado ao aeroporto de Havana para embarque com
destino ao Panamá em conexão para o Brasil e fim dos nossos serviços.
Preço por pessoa parte terrestre:
EM DUPLO: USD 2.667,00
Parte Aérea: Favor consultar.
Nossos preços incluem:
Café da manhã + 11 Refeições + regime all inclusive em Varadero.
Visitas mencionadas.
Guia acompanhante do Brasil, desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
Seguro de viagem.

