
Alma Latina – Cuba: Havana, Trinidad e Varadero 

9 dias / 8 noites 

 

 
 

Cuba, um país repleto de história, cultura e diversão. 
Misture-se com a atmosfera vibrante e peculiar desta 

ilha em um passeio que descobre as três joias turísticas 

cubanas:Havana, a icônica capital, Trinidad, a Cidade 

Artesanal do Mundo, e Varadero, a cidade praiana de 
areias brancas. Desfrute de alta hotelaria, arte cubana 

em suas várias formas, e os produtos premium 

nacionais que são famosos em todo o mundo, como o 
rum e o tabaco. 

 

A partir de 
USD 2.829,00 por pessoa em base dupla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Conheça Havana, a capital de Cuba; 

 Explore Trinidad, uma Cidade Artesanal do 

Mundo declarada pela UNESCO; 

 Conheça Cienfuegos, a “Pérola do Sul” de 

Cuba; 

 Visite Santa Clara, e o mausoléu de Che 
Guevara; 

 Aproveite Varadero, a cidade praiana de areias 

brancas; 

 Hotéis de alto padrão em locais excepcionais; 

 Contato com artistas de destaque como a 

companhia de dança Havana Queens e o artista 

Eduardo Guerra; 

 Degustação de produtos premium cubanos 
como rum e tabaco; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

 
 

  



 
DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Havana 

Recepção no aeroporto de Havana e traslado para o hotel. 

 

2° dia – Havana 

Café da manhã no hotel. 

 

O passeio inicia com uma caminhada pelas ruas de Havana para descobrir as praças mais importantes do 

centro histórico. Ao percorrer a cidade, visite a galeria do famoso fotógrafo cubano Raúl Corrales e os 

majestosos salões do Capitólio Nacional.  

 

Almoço em restaurante cubano.  

 

Na parte da tarde os sentidos despertam para desfrutar de uma excelente degustação de tabaco e 

rumacompanhado de um fumegante café cubano. Por fim, explore a técnica de colografia com o artista 

cubano Eduardo Guerra. 

 

3° dia – Havana 

Café da manhã no hotel. 

 

Quem nunca sonhou em andar de carro clássico pelas ruas de Havana ao som da música cubana? Para 

começar o dia, visite o ensaio da famosa companhia de dança Havana Queens. Por trás das cenasvocê terá 

a oportunidade de ver como se cria uma coreografia com ritmos cubanos e poderá até ensaiar alguns 

passos.  

 

Após o almoço em um restaurante privado local (paladar), é hora de visitar a oficina onde guardam os 

carros antigos que o presidente dos EUA, Barack Obama, visitou quando esteve em Cuba. Além dos 

carros, você poderá ver um posto de gasolina original da década de 1950 e diversas ferramentas da época. 

No final da visita, desfrute de um passeio (de carro) pela Havana moderna, incluindo a Quinta Avenida, a 

floresta do Parque Almendares e, claro, La Plaza de La Revolución. Aqui, faça uma parada para admirar a 

bela estátua do herói nacional José Martí, bem como o relevo escultórico baseado na famosa foto de 

Korda de "Che" Guevara. 

 

Jantar especial no La Guarida, o restaurante frequentado por estrelas de Hollywood e local do bem 

sucedido filme cubano Morango e Chocolate.  

 

4° dia – Havana > Cienfuegos > Trinidad 

Café da manhã no hotel. 

 



Em horário combinado, início da viagem para o interior da ilha, rumo a cidade de Trinidad. No trajeto, 

parada para conhecer a cidade de Cienfuegos. 

 

Almoço de frutos do mar no Paladar Aché. 

 

A viagem segue atravessando a estrada costeira por pontes e rios até chegar em Trinidad, cidade fundada 

em 1514 e que viveu momentos auspiciosos com a produção de cana de açúcar.  

 

5° dia – Trinidad 

Café da manhã no hotel.  

 

As ruas estreitas de paralelepípedos de Trinidad, usadas pelas carruagens em tempos remotos, não são 

ideais para carros modernos, por isso e pela beleza da arquitetura local, o passeio será 

caminhado. Conheça a cerâmica local, o bordado trinitário e outros artesanatos que ajudaram Trinidad a 

obter o título de Cidade Artesanal do Mundo concedido pela Unesco.  

 

Visite o Palácio Brunet, a mansão de uma das famílias mais ricas de Trinidad, que inclui uma requintada 

coleção de antiguidades da época colonial. Ao meio-dia, quando o calor é intenso, conheça o bar de 

coquetéistradicional no Café Real acompanhado de um delicioso almoço no pátio do antigo casarão. 

 

À noite, desfrute de música cubana com um ingresso incluído para a Casa de la Trova.  

 

6° dia – Trinidad > Santa Clara > Varadero 

Café da manhã no hotel. 

 

Hoje será um dia intenso. Antes de sair da área de Trinidad, você irá conhecer o Valle de los Ingenios e 

a fazenda ManacaIznaga. Os restos desta fazenda do século XIX são um exemplo vivo do poder 

econômicodas famílias açucareiras de Trinidad. Em seguida, a rota inclui a passagem pela serra de 

Guamuhaya e o Hoyo de Manicaragua, famosa por seu tabaco preto de excelente qualidade. Finalmente 

chegará a Santa Clara, onde está o mausoléu que guarda os restos do guerrilheiro argentino Ernesto “Che” 

Guevara.  

 

Para o almoço é recomendado o restaurante FUSIONE (não incluso) com excelentes pratos e um delicioso 

café com chocolate. 

 

Depois do almoço, a viagem segue em direção à uma das praias mais famosa de Cuba: Varadero.* 

 

*O guia voltará para Havana. Os dias em Varadero serão para desfrutar o hotel e a praia. 

 



7° dia – Varadero 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para curtir a praia. 

 

Varadero é escolhida há anos por milhares de viajantes entre as 10 melhores praias do mundo. Com 22 km 

de extensãohá espaço suficiente para desfrutar de suas areias brancas e nadar em suas águas calmas 

durante todo o ano. Também há um pequeno centro urbano onde reside a maioria dos habitantes, comércio 

local e casas noturnas como o Palacio de la Rumba, La Casa de la Música ou La Comparsita. Nas zonas 

hoteleiras encontrará marinas internacionais com instalações para pesca, desportos náuticos, excursões às 

chaves virgens e mergulho.  

 

8° dia – Varadero 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para curtir a praia. 

 

9° dia – Varadero > Havana 

Café da manhã no hotel. 

 

Com belas lembranças deste país único, siga viagem para o aeroporto de Havana. 

 

Importante: Para voos internacionais você deve estar no aeroporto 3 horas antes do horário de partida do 

seu voo. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 

 3 noites de hospedagem em Havana, com café da manhã; 

 2 noites de hospedagem em Trinidad, com café da manhã; 

 3 noites de hospedagem em Varadero, com café da manhã; 

 Passeios mencionados no itinerário; 

 Traslados em veículos com ar-condicionado (táxi/micro-ônibus/ônibus) com qualidade de acordo com os 

padrões do país e com motorista: com 02 pessoas em um táxi (máximo uma mala para cada pessoa); de 03 
a 06 participantes em minivan/micro-ônibus; 

 Durante o passeio do dia 1 ao dia 6, guia local em espanhol,/português/inglês ou alemão; 

 4 almoços, 1 Jantar conforme itinerário; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

Tarifa não inclui: 

 



 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 

 Passagem aérea e taxas de embarque; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Despesas com documentação; 

 Despesas pessoais como telefonema, lavanderia e gorjeta; 

 Passeios além dos citados neste programa; 

 Refeições e bebidas não citados nos itens incluídos; 

 Qualquer outro item não mencionado como incluído. 

 

VALORES 
 

  Cuba: Havana, Trinidad e Varadero 

Período Single Duplo Triplo 

21/07/22 a 31/10/22 4.609,00 2.829,00 2.419,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

  Cuba: Havana, Trinidad e Varadero 

Cidade Acomodação 

Havana (03 
noites) 

Iberostar Grand 

Hotel 
Packard (Habitación 

Deluxe) 

Trinidad(02 

noites) 

Iberostar Grand 

Hotel 
Trinidad (standard) 

Varadero(03 

noite) 

Hotel Iberostar 

Selection 

Varadero (standard) 
 

 

Vistos 

Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para entrar no Peru. 

 

Notas importantes:  

 Tarifas flutuantes, as datas devem ser agendadas no momento da compra; 

 Os valores mencionados expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação da reserva. São, 

portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio; 



 O passaporte deve possuir validade mínima de seis meses e mínimo de duas folhas em branco para o controle de 

imigração; 

 É altamente recomendável a contratação de Seguro Viagem. Alguns países podem exigir coberturas mínimas 

como requisito de entrada. Consulte para maiores informações de aquisição; 

 No caso de alterações de reservas, estas serão tratadas como cancelamentos e uma nova reserva será efetuada. 

 

Cancelamento/alterações:  

Após uma reserva definitiva, em caso de cancelamento até 46 dias antes do início da viagem, será cobrado pelo menos 

USD 60 – taxa de processamento por pessoa, máximo USD 180– por pedido. 

 

Subsequentemente, as seguintes taxas de cancelamento serão incorridas : 

45-31 dias antes da chegada: 10% 

30-15 dias antes da chegada: 25 % 

14-08 dias antes da chegada: 40 % 

07-03 dias antes da chegada: 60 % 

02-01 dias antes da chegada: 80 % 

24 horas antes da chegada ou não comparência: 100 % 

Taxas de cancelamento de 100% para passagens aéreas já emitidas. 

 

Obs.: Em caso de reembolso a operadora poderá cobrar 20% de taxas.  

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 

  

Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 

cartões 

  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 

sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 


