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Descobreix la Cuba Clàssica (9dies)
Dia 1
Vol ciutat d'origen-l'Havana
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada i sortida en vol amb
destinació a l'Havana. Arribada a l'aeroport, control de passaports i
visats. Recollida dels equipatges i trasllat a l'allotjament. Temps
lliure.
Dia 2
L'Havana. visites guiades
Trobada amb el guia per començar un autèntic recorregut de la
vella ciutat. Recorregut en almendrón (cotxes clàssics dels anys 50
en què es mouen habitualment els ciutadans de l'Havana), fins al
punt des d'on començarem el recorregut a peu. Des del Capitoli:
travessarem el Parc de la Fraternitat i seguirem pel carrer Bisbe.
Recorrerem la Plaça Vella; Plaça de Sant Francesc i Plaça de la
Catedral. Caminarem amb calma i gaudirem el ritme dels seus
carrers i la seva gent, gairebé al nostre aire. Us convidaran a beure
alguna cosa refrescant, així com a menjar en un dels millors
paladars: Donya Eutímia. Tarda i nits lliures per gaudir de la
vitalitat havanera.
nant en els 'paladars', ens acostem a la cultura i la forma de vida
cubà.
Dia 3
L'Havana - Viñales - L'Havana
Sortirem rumb a l'autopista per viatjar directament a la Vall de
Viñales. Particular entorn natural caracteritzat pels mogotes. Els
paisatges de la vall; els mogotes que els envolten i les hortes de
tabac seran alguns dels enclavaments que veurem al llarg del dia.
Anirem a la Cova de l'Indi i recorrerem el seu riu subterrani en
llanxes, que abordarem dins la mateixa cova. Dinar a la zona de la
vall. Al final de la tarda retorn rumb a l’Havana.
Dia 4
L'Havana - Escales de Jaruco - Cienfuegos
Sortida de l'Havana a primera hora del matí rumb a l'autopista de 8
vies. Poc més de mitja hora de carretera i, al quilòmetre 18 de
l'autopista, entrarem al petit poblat de Tapaste, on ens espera una
guia local que ens acompanyarà fins Les Escales de Jaruco. La
carretera que ens porta fins al parc Escales de Jaruco transcorre a
través d'un paisatge únic al món pel que fa a flora i tipus
d'elevacions de muntanya ser refereix. Al final del camí albirem el
litoral habanero i l'sky line de la capital.
Des Tapaste continuarem per les 8 vies fins Cienfuegos. Dinar.
Després d'instal·lar-nos en el nostre allotjament ens dirigirem a la
terrassa del Palau de la Vall, experiència única si el temps ens ho
permet. Nit lliure a Cienfuegos, ciutat coneguda com 'la perla del
sud’.
Dia 5
Cienfuegos - El Nínxol - Trinitat
Recorregut matinal per la ciutat de Cienfuegos. Continuació a una
zona de singular bellesa a les muntanyes: El Nínxol, on podrem
gaudir de la natura. Després de dinar continuarem rumb a Trinitat,
la millor conservada de les ciutats colonials. A la tarda farem un
recorregut a peu per la vila trinitària. Opcional: platja Ancón

Allotjament

Casas Particulares

Durada

9 dies

Grup

6 persones mínim

Sortida

24 de Març

Preu

1.279 €
(+456€ Taxes)
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per veure la posta de sol o gaudir de la platja. En Trinitat hi ha moltes coses
a fer i veure, però sobretot, a la nit, visitar l'escalinata: música en viu, gent
ballant, molta vida.
Dia 6
Trinitat-Vall dels Enginys-Trinitat
Al matí continuarem el recorregut a peu de la vila de Trinitat, en companyia
del guia acompanyant, per allò que ens hagi quedat pendent de veure el dia
anterior. Dinar en un paladar trinitari. Recorregut de la zona de la Vall dels
Enginys (mirador) i visita de la Torre Manaca Iznaga. Retorn a Trinitat. Temps
lliure.
Dia 7
Trinitat - Santa Clara - l'Havana
Després de l'esmorzar sortida cap a Santa Clara. A l'arribada visitarem el
centre d'aquesta atractiva ciutat, lloc on descansen les restes mortals del
Ché Guevara (El mausoleu estarà tancat els dilluns). Dinar en un
recomanable paladar local. Continuarem rumb a l'Havana, arribant al final de
la tarda. Aquesta nit tindrem el sopar de comiat en un Pent House convertit
en pròsper paladar. Soparem envoltats de l'atmosfera havanera dels anys 50
del segle XX. Trasllat en cotxes clàssics des de l'allotjament fins al paladar.
Dia 8
L'Havana - Vol de tornada a ciutat d'origen
Seguim a la ciutat. Temps lliure fins a l'hora acordada per a trasllat a
l'aeroport. Vol de tornada a casa. Nit a bord.
Dia 9
Arribada a ciutat d'origen.
Arribada a ciutat d'origen. Fi dels nostres serveis.
El preu INCLOU:
- Vol Barcelona / Madrid / l'Havana / Madrid / Barcelona
- Trasllat d'aeroport entrada i sortida a l'Havana
- Vehicle climatitzat Mini Van amb xofer durant el recorregut (del 4 al 8 de
desembre).
- Trasllat en cotxes clàssics per a visita de l'Havana
- Àpats segons es desxifra en el quadre de l'itinerari esquemàtic.
- Allotjament en cases particulars regulades a l'Havana, Cienfuegos i Trinitat.
- Habitacions dobles amb dutxa.
- Visites segons itinerari descrit.
- Entrades als llocs a visitar excepte l'entrada d'algun dels museus.
S'informarà prèviament.
- Guia local de parla hispana durant tota la ruta.
- Taxes aèries
- Visat d'entrada. Es necessita presentar una fotocòpia llegible del passaport,
en fer la reserva.
- Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la pòlissa.
El preu NO INCLOU:
Menjars i begudes en els hotels no esmentades.
Aigua o altres begudes durant els trasllats a l'autobús i als hotels.
Propines per a guies, xofers, maleters i restaurants
Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i anul·lació
(recomanat)
Cap altre servei no esmentat com inclòs.

PL. DEL PI, 3 - 08193 BELLATERRA - T. +34 935 929 936 - F. +34 936 922 725

