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1º Dia – 23 Outubro (Dom.) – LISBOA / MADRID / HAVANA

Comparência no aeroporto de Lisboa três horas antes da partida. Assistência nas

formalidades de embarque pelo/a Guia OASIStravel que vos acompanhará durante toda a

viagem e partida às 06h35 em voo regular com destino a Havana (escala em Madrid das

08h50 às 12h25). Chegada a Havana pelas 16h05, assistência e transporte para o Hotel

Melia Cohiba 5*. Jantar e alojamento.

2º Dia – 24 Outubro (Seg.) – HAVANA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a visita da cidade de Havana, passeio pelo centro
histórico (declarado pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade em 1982) e
Havana moderna, passando pelo Palácio Presidencial, Parque Central, Capitólio, Bar-
restaurante "Floridita“ e "La Bodeguita del Médio", Praça da Catedral e Praça de Armas.
Almoço em restaurante local. Passeio em carros clássicos durante 1 hora, passando pelo
Malecón, Universidade de Havana e Praça da Revolução (paragem para fotografias).
Regresso ao hotel passando pela zona moderna de Miramar. Jantar no hotel e alojamento.

3º Dia – 25 Outubro (Ter.) – HAVANA / PINAR DEL RIO / VALE VIÑALES / HAVANA
Pequeno-almoço no hotel. Saída de dia inteiro com destino ao Vale de Viñales, com
paragem no Mirador dos Jasmins, para apreciar a magnífica vista do vale.
Passeio pelo Parque Nacional Valle de Viñales (declarado pela UNESCO como Paisagem
Cultural Protegida), conhecido pelas suas montanhas de cumes redondos e pelas inúmeras
grutas existentes. Continuação para visita da gruta "Cueva del Indio“ com passeio de barco
pelo seu rio subterrâneo. Almoço típico com uma bebida regional, num restaurante local.
Visitaremos o mural da pré-história (obra de arte de 120 metros, pintada sobre um
rochedo). No final da visita regresso a Havana.
Jantar e alojamento no Hotel Melia Cohiba 5*.

Cuba não o vai deixar indiferente
Havana * Pinar del Rio * Vale de Viñales * Cienfuegos

Trinidad * Santa Clara * Varadero

23 a 31 de Outubro 2022 
Vibre ao ritmo da salsa, perca-se pelas velhas vielas de Havana e relaxe nas praias de areia fina e águas cristalinas rodeadas de

palmeiras. Um destino perfeito para partir à descoberta de um país carregado de misticismo e com uma atmosfera quase

mágica!

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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4º Dia – 26 Outubro (Qua.) – HAVANA / CIENFUEGOS
Após o pequeno-almoço, saída da capital Cubana em direcção a Cienfuegos, cidade
conhecida como “La Perla del Sur”, onde iniciaremos a visita desta cidade com um passeio
pelas suas ruas e avenidas fundadas pelos franceses. Destaque para Parque Marti, Teatro
Tomas Ferry, Casa de Bienes Culturales e Catedral de la Purísima Concepción. Almoço em
restaurante local com uma bebida incluída, durante as visitas. Jantar e alojamento no
Hotel La Union by Melia 4* .

5º Dia – 27 Outubro (Qui.) – CIENFUEGOS / TRINIDAD / CIENFUEGOS

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção a Trinidad, para visita desta cidade museu,
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Passeio pela cidade de ruas
empedradas e magníficos edifícios coloniais, visitando o Museu Romântico ou o Palácio
Cantero e Casa d’Alfarero. Almoço em restaurante local. Visita ainda do mercado
artesanal (para compras de artesanato), finalizando a visita com um cocktail no conhecido
Bar "La Canchánchara". No final da visita regresso a Cienfuegos para jantar e alojamento.

6º Dia – 28 Outubro (Sex.) – CIENFUEGOS / SANTA CLARA / VARADERO
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção a Santa Clara, com visita à Praça Ernesto
Che Guevara, Mausóleo e ao monumento ao comboio blindado (comboio que foi
tomado pelos guerrilheiros, na estratégica batalha de Santa Clara). Almoço em
restaurante local já em trânsito para Varadero. Alojamento no Hotel Melia Varadero 5*
em regime de Tudo Incluído.

7º Dia – 29 Outubro (Sáb.) – VARADERO
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para usufruir da praia e do hotel.
Alojamento no hotel em regime de Tudo Incluído.

8º Dia – 30 Outubro (Dom.) – VARADERO / HAVANA / MADRID

Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. Almoço no hotel. Em hora a combinar

localmente, transporte para o aeroporto de Havana. Formalidades de embarque e partida

às 19h55 em voo regular com destino a Madrid. Noite e refeições a bordo.

9º Dia – 31 Outubro (Seg.) – MADRID / LISBOA

Chegada a Madrid pelas 09h50, mudança de voo e às 11h25 continuação da viagem até

Lisboa. Chegada a Lisboa prevista para as 11h50.

FIM DA VIAGEM
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Preços por pessoa : Valor Base Taxas Valor Total Valor/mês*

Em quarto DUPLO 1.661 € 445 € 2.106 € 264 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 252 € 32 €

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea em voos Ibéria, Lisboa / Madrid / Havana / Madrid / Lisboa, em classe económica ;
✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (445€ à data de 07/12/21, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte do aeroporto aos hotéis e vice-versa;
✓ Estadia de 8 noites em hotéis de 4* / 5* (os mencionados ou similares) incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa quando em circuito e em regime Tudo Incluído em Varadero (2 noites), num total de 14 refeições;
✓ Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior;
✓ Guias locais em português ou espanhol;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 07/12/2021;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,

cancelamento e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa e livro de viagem com informações detalhadas sobre a viagem e o destino;
✓ Gratificações a guias e motoristas;
✓ Visto de entrada em Cuba (valor aprox. 30€ à data de 07/12/2021).

Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa, como sejam despesas de carácter particular designados como

extras: lavandaria, telefonemas, bebidas às refeições para além da água, etc…

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte individual válido 6 meses após a data de saída de Cuba;
✓ Visto de entrada em Cuba (valor aprox. 50€ incluído no valor da viagem);
✓ Certificado Digital de Vacinação Completa Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (informação a actualizar mais próximo da

data da viagem).

* = 8 Mensalidades de 30 Junho’22 a 31 Janeiro’23, forma de pagamento válida para reservas até 30 Junho 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções OASIStravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu 
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada. 
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASIStravel – 03.06.2022

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1 EUR = 1,1291 USD (29/11/2021).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 6 Julho’22: 65€ por pessoa; de 7 a 29 Julho’22: 15% do valor da viagem; de 30 Julho a 19 Agosto’22:
50% do valor da viagem; a partir de 20 Agosto’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os
custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.worldweather.wmo/

