
Cuba



O que é Cuba?

É a descoberta de Cristovão Colombo? O espelho do 
colonialismo espanhol? A Revolução de Fidel Castro? O 
bloqueio americano? 
Os charutos, o açúcar, o rum, o café, o mar do Caribe, a 
vegetação que esmaga? A mestiçagem de um povo que 
deslumbra?

É tudo isto e muito mais…
Além do pé à frente na medicina, na literacia, nas artes, os 
seus anfitriões são de uma genuinidade que emociona.
Em pleno Caribe, a ilha de Cuba é uma mistura vibrante de 
história e música, poesia e paixão, aventura e cultura. 
Autêntica e igual a si própria, não se encontra no mundo 
outro lugar assim… Parada no tempo há várias décadas 
transborda de ícones e cenários que a marcam e 
caracterizam com uma identidade única. O seu isolamento 
do mundo tornou-se, ele próprio, uma das principais 
atracções, e que tanto a valorizam aos olhos dos viajantes. 
Este cenário, porém, está em mutação… o regime está em 
mudança e Cuba deixará em breve de ser o que 
conhecemos. Mudará para melhor ou pior, mas jamais 
será a mesma. Esta talvez seja a derradeira viagem para 
conhecer Cuba no seu estado mais puro!

Porque queremos aproveitar a essência desta terra, 
propomos uma viagem única, diferente e completa… Não 
vamos conhecer resorts, não vamos onde a maioria vai, 
não vamos passear…
Vamos viver Cuba!

La Habana será o ponto de partida obrigatório. Vamos 
explorar todos os cantos e encantos desta cidade. 
Eclética e monumental, tudo o que tem para oferecer é 
pura paixão. Paixão pela vida, pela música, pela cor, pelos 
sabores!

Trinidad, na província de Sancti Spiritus, revela a história 
colonial de uma forma muito pitoresca. Esta cidade, 
património mundial da UNESCO, servirá de base para 
explorarmos os arredores: a natureza, a cultura, as 
tradições, as pessoas…

Para absorver as paisagens mais idílicas, as praias de 
areia branca e deixar-nos simplesmente arrebatar pela 
simplicidade vamos explorar o Cayo de Santa Maria, 
autênticas pérolas ao largo de Cuba. Aqui vamos relaxar e 
aproveitar!

Nesta viagem teremos a companhia permanente de um 
grande conhecedor do terreno e também ele rico em 
experiência como viajante. Será a garantia de uma viagem 
no mínimo diferente.
Vamos viver Cuba como nunca ninguém a viveu… 
Descobrir e sentir a boa vibração deste local, com os 5 
sentidos bem acordados!
O calar do momento num enquadramento em que 
podemos só… SER!
O roçar de uma cadeira que baloiça num terraço onde o 
tempo parou.
CUBA. Vamos?

O destino está apresentado e as imagens falam por si! 

Preparados para partir?
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Programa

Dia 01  Chegada a Havana

Dia 02  Havana

Dia 03  Havana e Viñales

Dia 04  Havana

Dia 05  Havana - Trinidad (Playa Larga, Cienfuegos)

Dia 06  Trinidad

Dia 07  Trinidad

Dia 08  Trinidad - Remedios - Cayo Sta Maria

Dia 09  Cayo Sta Maria

Dia 10  Cayo Sta Maria - Havana aeroporto

Dia 11 Chegada a Portugal

11 dias / 9 noites

Cuba - Havana, Trinidad, Cayo Sta Maria

O que está incluído?

- A companhia permanente do nosso líder, com a garantia de experiências inesquecíveis!

- 9 noites de alojamento em hotel, guest house ou casa particular, em quarto duplo ou triplo com pequeno almoço incluído (regime 

tudo incluído durante a estadia no Cayo de Santa Maria)

- Transferes entre hotéis e aeroporto (apenas no voo que recomendamos)                

- Viatura particular com motorista e combustível incluídos durante todos os dias (excepto durante a estadia no Cayo).

- Seguro de Viagem

O que não está incluído?
bilhetes).

do 
tratada posteriormente.
- Transferes para voo internacional (excepto no indicado por nós); 
- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entradas em monumentos, actividades ou suplementos acima não mencionados 
como incluídos; 
- Visto de entrada (€27 quando tratado pelo próprio na Embaixada, €50 se tratado pela agência) e outras eventuais despesas 
administrativas relativas a entrada/saída do país.

Documentação necessária
Passaporte com validade mínima de 6 meses e visto.

Nota:
O programa, conforme descrito, é informativo e pode sofrer alterações.
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Porquê?

Porque Queres Viajar Comigo?
Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes. 
Queremos que o grupo conheça os destinos o melhor possível, mas em condições únicas. 
Queremos transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que somos. 
Para tal acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da entrega à cultura do destino que visitamos, 
da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, da partilha dos seus costumes e do respeito pelas suas crenças e ideais. 

Esta será a forma mais simples e genuína de viajar e é neste espírito que (des)programamos as viagens! 
Após esta experiência talvez pouco importe se dormimos numa esteira ou numa cama king size, se o que encontrámos na viagem e 
transportámos para casa foi felicidade! 
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