
1º Dia – LISBOA / HAVANA
Apresentação no aeroporto de Lisboa 2 horas antes da 
partida. Assistência nas formalidades de embarque. 
09h50 - Partida em voo de linha regular Ibéria com destino a 
Madrid.
12h10 – Chegada a Madrid e mudança de avião.
17h05 – Partida de Madrid em voo de linha regular Ibéria com 
destino a Havana.
21h10 - Chegada a Havana, assistência dos nossos guias e 
transfer para o Hotel Memories Miramar 4*. Check in, jantar e 
alojamento. 
2º Dia - HAVANA / PINAR DEL RIO / VIÑALES / HAVANA
Após o pequeno-almoço, saída até Vale de Viñales em Pinar 
del Rio, a província mais ocidental de Cuba e onde se cultiva o 
melhor tabaco do mundo. Passagem por paisagens exóticas e 
vales de Palmas Reales, a árvore nacional, realizando uma 
breve paragem em Barrigonas.
Em Pinar del Rio, visita a uma fábrica de tabaco para 
conhecer como se confecionam de forma tradicional os  
charutos cubanos. Almoço em restaurante no Rancho San 
Vicente. Visita ao Vale de Viñales, uma das paisagens 
emblemáticas de Cuba, com visita ao Mural da Pré-História e 
à Cueva del Índio, com passeio em bote no seu rio 
subterrâneo. Visita ao miradouro Los Jazmines para 
degustação de um cocktail local.
Regresso a Havana. Jantar e alojamento no hotel.
3º Dia - HAVANA / SANTA CLARA / CIENFUEGOS / 
TRINIDAD
Pequeno-almoço no Hotel.  
Saída até Santa Clara, passeio a pé pela rota patrimonial da 
cidade que inclui o Parque Carmen e o Parque Leoncio 
Vidal. Visita à Praça Che Guevara e ao Monumento alusivo 
à ação contra o Trem Blindado. Almoço no Hotel Caneyes.
Continuação até Cienfuegos, conhecida como a Pérola do 
Sul, cidade fundada por franceses, na qual se destaca o 
traçado das suas ruas e as edificações de elevado valor 
arquitetónico, que revelam o esplendor de uma cultura com 
forte influência dos seus fundadores.
Visita panorâmica da cidade, incluindo o Teatro Tomás Terry, 
a Catedral, o Museu da Revolução e o Parque Marti.
Continuação até Trinidad, conhecida como a Jóia de Cuba. 
Jantar e alojamento no Hotel Brisas Trinidad del Mar 4* (em 
regime de Tudo Incluído).
 4º Dia - TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / CAMAGUEY
Pequeno-almoço no Hotel. Passeio a pé pelas suas ruas para 
admirar a arquitetura colonial espanhola. 
Visita à Praça Maior, à Igreja Paroquial da Santíssima 
Trindade, à Igreja de Nossa Senhora da Candelária de la 
Popa, ao Museu da Cidade e ao Museu Romântico no 
Palácio Brunet, bem como ao bar La Canchanchara, com 
degustação de uma bebida típica. 
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Almoço no Restaurante Plaza Mayor.
De tarde, saída para Sancti Spiritus, visitando durante o 
trajeto o Vale de Los Ingenios. Trata-se de uma série de 
três vales com cerca de 12 km, perto de Trinidad. Os três 
vales, San Luís, Santa Rosa e Meyer, eram o centro da 
produção de açúcar desde os fins do século XVIII até fins do 
século XIX. Atualmente, estas fábricas estão em ruínas. Visita 
à Torre Manaca Iznaga, num antigo engenho açucareiro 
perto de Trinidad, no Vale de los Ingenios. Em 1988, 
juntamente com Trinidad, o Vale de los Ingenios foi declarado 
Património Mundial da UNESCO. Chegada a Sancti Spiritus e 
panorâmica da cidade. Continuação até Camaguey.
Jantar e alojamento no Gran Hotel Camaguey 3*.
5º Dia - CAMAGUEY / SANTIAGO DE CUBA
Após o pequeno-almoço, passeio panorâmico em 
“Bicitaxi” pela cidade das praças e igrejas barrocas, 
visitando os locais mais emblemáticos da cidade, como a 
Praça dos Trabalhadores e a Igreja de La Merced. Almoço 
no restaurante Campana de Toledo.
De tarde, saída de Camaguey em direção ao Santuário da 
Virgem do Cobre, local de peregrinação dos cubanos para 
visitar a Virgem da Caridade, padroeira de Cuba. 
Continuação até Santiago de Cuba. 
Check in, jantar e alojamento no Hotel Meliá Santiago 5*.
6º Dia - SANTIAGO DE CUBA
Pequeno-almoço no Hotel. Passeio panorâmico pela cidade 
de Santiago de Cuba, visitando o centro histórico desde a 
Praça da Catedral ao Parque Central Carlos Manuel de 
Céspedes. Visita ao Quartel Moncada e ao Museu do 
Ambiente Histórico Cubano (Diego Velazquez). 
Visita ao Castillo del Morro San Pedro de la Roca. Almoço 
no restaurante El Morro. Restante tempo livre.
Jantar e alojamento no Hotel.
7º Dia - SANTIAGO DE CUBA / HAVANA
Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a indicar, transfer ao 
aeroporto de Santiago de Cuba para embarcar no voo com 
destino a Havana. 
Chegada ao aeroporto de Havana e início da visita 
panorâmica da cidade, com visita à antiga fábrica de cerveja 
La Muralla. Almoço na Fábrica de Cerveja.
De tarde, visita aos armazéns San José, onde poderá ver e 
adquirir peças de artesanato de toda a Cuba, seguido de visita 
ao Bar Floridita, onde Hemingway afirmava que bebia o 
melhor Daiquiri de Cuba. Degustação de uma bebida.
Continuação para o hotel escolhido em Havana.
Pelas 20h15, saída do Hotel para assistir à Cerimónia do 
Cañonazo. Trata-se de uma recriação histórica (declarada 
Património Cultural), que se celebra todos os dias às 21h00. 
Residentes de Havana, vestidos como guardas do séc. XVIII, 
de uniforme e perucas brancas, retratam os tempos em que se 
fechavam as muralhas da cidade. Começa com o som dos 
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tambores e uma voz que pede “silêncio” aos que assistem. Em 
seguida, um grupo desses homens dirige-se ao canhão para o 
disparar. Após a cerimónia, regresso ao hotel para jantar. 
Alojamento no Hotel.
8º Dia - HAVANA
Após o pequeno-almoço no Hotel, visita panorâmica pelas 
zonas de Havana Moderna como Miramar, antiga zona 
residencial da classe alta cubana com as suas mansões, as 
quais (na sua maioria) são hoje em dia embaixadas. Paragem 
na Praça da Revolução, seguida de visita panorâmica à zona 
do Vedado por La Rampa, com os seus cinemas, hotéis e 
restaurantes. Passeio panorâmico ao longo do Malecón, a 
famosa estrada paralela à costa, com cerca de 5 kms. Visita 
panorâmica ao Paseo del Prado, onde poderemos admirar 
edifícios como o Gran Teatro de Havana, famoso pela sua 
beleza arquitetónica e uma das principais instituições culturais 
da América Latina e o Capitólio de Havana (somente exterior, 
porque pertence ao parlamento e não se visita por dentro), 
considerado um dos edifícios mais imponentes da cidade. 
Visita ao Teatro Garcia Lorca, sede do Ballet e da Ópera 
Nacional de Cuba. Visita panorâmica ao Morro Cabaña 
Parque. Passeio a pé pelo centro histórico de Havana 
Velha, declarada Património Mundial da UNESCO e onde 
poderemos admirar uma combinação de estilos e culturas. 
Passeio pela Praça de Armas, visita do Templete, local de 
homenagem à fundação da cidade de San Cristobal de la 
Habana em 1519. Passagem pela Praça de S. Francisco de 
Assis, Praça Velha e Praça da Catedral. Visita ao Castillo 
de la Real Fuerza, a fortaleza mais antiga construída em 
pedra nas Américas e listada em 1982 como Património da 
Humanidade pela UNESCO. Visita ainda ao Castillo de San 
Salvador de la Punta, uma das três fortificações mais 
importantes de Havana, juntamente com El Morro e La 
Fuerza.
Visita ao Palácio dos Capitães Generais e ao quarto onde 
Ernest Hemingway ficava quando estava em Havana, no Hotel 
Ambos Mundos. Almoço no restaurante Don Cangrejos.
Jantar e alojamento no Hotel, ou opcionalmente:
Saída do Hotel para o Tropicana, famoso cabaré inaugurado 
em 1939 e uma referência na cultura cubana, para jantar de 
despedida no Restaurante “Los Jardines” no Tropicana e 
assistir ao grandioso show “Paraíso Bajo las Estrellas”. 
Regresso ao hotel e alojamento.
9º Dia - HAVANA / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. 
Pelas 08h00 – Partida de autocarro com destino a Varadero.
11h00 – Chegada e tempo livre em Varadero para praia ou 
outra atividade de caráter pessoal.
Almoço em Hotel.
18h00 - Transfer para o aeroporto de Havana para embarcar 
pelas 23h25 em voo linha regular Ibéria, com destino a Madrid.
Noite a bordo.
10º Dia - MADRID / LISBOA
Chegada a Madrid pelas 14h15 e mudança de avião.
15h45 – Partida em voo Ibéria com destino a Lisboa.
16h00 – Chegada a Lisboa, ao Aeroporto Humberto Delgado.

Preço por pessoa, em quarto duplo: 
Associados: 2.680,00€
Não Associados: 2.780,00€
1º Acompanhante/Filhos/Prof. Estagiários*/Estudantes*: 
2.680,00€
(*enviar comprovativo)

Opcional: Suplemento por pessoa para jantar e assistir ao 
show do Tropicana com transferes (é necessário um mínimo 
de 25 pessoas): 86,00€

Suplemento de quarto individual: 298,00€

Envie a sua inscrição até 27 de outubro de 2017, para a 
sede da APH 
Pagamento - 8 mensalidades
No ato de inscrição- 335,00€
7x 335,00€, aos dias 27 de cada mês, de novembro de 2017 
a maio de 2018

Preço inclui:
Acompanhamento durante toda a viagem por representante da Tryvel; 
Passagem aérea Lisboa / Havana / Lisboa via Madrid, em classe 
económica com a companhia aérea Ibéria e com direito ao transporte 
de uma peça de bagagem de porão com um peso máximo de 23 kg; 
Passagem aérea em classe económica para percurso Santiago de 
Cuba / Havana em voo regular da Cubana; Todos os transportes 
mencionados no itinerário, em autopullman com ar condicionado e 
assistência local em português ou castelhano (conforme 
disponibilidade); Alojamento de 8 noites nos hotéis mencionados ou 
similares; Programa em regime de pensão completa (sem bebidas, 
com exceção do jantar de dia 31 de Março no Hotel Brisas Trinidad del 
Mar, já que o Hotel é em regime de Tudo Incluído), desde o jantar do 1º 
dia ao almoço do 9º dia, num total de 16 refeições; Bagageiros nos 
hotéis; Seguro de viagem Multiviagens VIP – MIP € 60.000; Taxas de 
aeroporto, segurança e combustível e taxas portuárias no montante 
de 415,10€ (à data de 21.07.2017 - a atualizar e reconfirmar na altura 
da emissão da documentação; Tarjeta Turística para entrada em Cuba 
(28,00€); Taxa de saída de Cuba (USD 25,00); Taxas hoteleiras e de 
serviço, bem como IVA.

Preço não inclui:
Bebidas às refeições com exceção das bebidas durante o jantar do dia 
31 de Março no Hotel Brisas Trinidad del Mar; Jantar no Restaurante 
los Jardines do Tropicana Club e assistência ao Show no Tropicana 
Club, incluindo uma bebida de Boas-Vindas, ¼ de garrafa de rum, 
coca-cola nacional, 1 pratinho de aperitivos, mesa preferencial; 
Gratificações a guias e motoristas; Quaisquer serviços que não se 
encontrem devidamente mencionados no presente itinerário e extras 
de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.); 
Obtenção de passaporte.

Penalizações por cancelamento:
- até 21/11/2017– Sem penalizações;
- de 22/11/2017 a 22/01/2018 -  25 % do valor total da viagem;
- de 23/01 a 22/02/2018 - 50% do valor total da viagem;
- de 23/02 a 12/03/2018 - 75% do valor total da viagem;
- de 13/03 a 29/03/2018 (dia da partida) -  100% do valor total da 

viagem (Show incluído).


	Página 1
	Página 2

