Programa “Buena Vista”
9 noites 10 dias em Havana (PARTE TERRESTRE - SEM AÉREO)
Saída 21 de outubro de 2016
21 sexta

Rio de Janeiro / Havana
Chegada à Havana. Recepção e Traslado até o apartamento.

22 Sábado

Havana-7:30 - Saída dos apartamentos
City tour pela cidade visitando os principais atrativos turísticos:
Passeio panorâmico de Van pela Praça da Revolução e o Capitólio (atualmente
está em restauração)
Caminhada pelo Centro histórico de Cuba:
Museu da Revolução (Entrada não incluída - 8 CUC)
Palácio de Artesanato
“Bodeguita del Medio”
Catedral
“Palácio dos Capitães Generais (Entrada não incluída - 3 CUC).
Na bellísima Praça de Armas ofreceremos um lanche de cortesía (refrigerante e
sanduíche)
Tempo para visitar a famosa “Calle de Obispo” e conhecer o comércio de Cuba,
Lojas, Livrarías, Casas de Câmbio, Casas de Artesanato, (tempo disponível
1h:20min)
Mercado de temperos
Casa de Ásia (Entrada incluída)
Maqueta de Havana (Entrada não incluída 2 CUC)
Museu Simon Bolivar (Entrada incluída)
Armería (Entrada incluída)
“Casa del abanico” (Legue)
Museu do chocolate
“Plaza Vieja”: tempo para conhecer: Casa da cerveja, Café escorial, Camera
Oscura (entrada não incluída 3 CUC), Casa do Perfume.
Plaza de San Francisco de Assis
Museu do Rum (Entrada não incluída 7 CUC)
Igreja Ortodoxa Russa
Cristo de Havana na Lanchita de Casa- Blanca (Opcional incluído - transporte
em Lancha regular até o município de Casa Blanca) para visitar o Cristo de
Havana
Tempo para almoço (não incluído – 5 cuc – 10 cuc aproximadamente) no
“Antiguo almacén de La madera y del tabaco”
Feira de Artesanato no Porto de Havana.
-Retorno e Alojamento.


























Observação:
O passeio inclui transporte privativo, guia, lanche (um sanduiche e refrigerante) e
algumas entradas aos museus conforme a descrição do programa.

23 Domingo

Havana à Varadero
7:30 - Saída dos apartamentos
Excursão a Varadero, momento especial para conhecer uma das mais
maravilhosas praias de Cuba. Localiza-se na Província de “Matanzas”, a 2h:30
de Havana.
No percurso estaremos visitando um maravilhoso lugar chamado “Las Cuevas
de Bellamar”, é uma caverna profunda e à medida que vamos entrando
podemos nos deslumbrar com a beleza natural, tem muitas estalactites,
estalagmites e no final da rota encontraremos as famosas fontes, conhecidas
popularmente como: Fonte da Juventude, Fonte do Amor e a Fonte da amizade.
(Entrada Incluída)
Depois desta visita seguiremos para o principal centro turístico de Cuba
“Varadero” formado por 20km de praias com areia branca e fina e águas
transparentes rodeados de palmeiras. É também um lugar de grande animação
onde a diversão está assegurada.
Haverá um tempo para almoço incluído na programação (porco ou frango e
guarnições + 1 bebida (refrigerante ou água).
No retorno faremos uma parada para conhecer “Las Cuevas de Saturno”. Esta
caverna possui cerca de 20 metros de profundidade e é cheia de estalactites e
estalagmites. Há um lago de 18 metros de profundidade, com águas muito
cristalinas onde pode se observar o fundo, isto o torna uma verdadeira piscina
natural, onde se pode desfrutar de um refrescante mergulho. A presença de
estalagmites submersas sugerem que esta caverna nem sempre foi inundada
pela água. Se conta que nesta piscina também mergulham os peixinhos e os
camarões cegos por causa da escuridão do lugar. (Entrada Incluída)
Retorno para Havana as 17h:30.
Observação:
O passeio não inclui: Cadeiras de praia, Guarda-Sol, Passeios de bicicleta
aquática, lancha + banana, barco com veleiro, drinks, coquetéis e mariscos.

24 Segunda

Havana / Conpeth
07:15 – Saída dos apartamentos para o “Palácio de Convenciones”
08:00 – Registro e obtenção de credencial no “Palácio de Convenciones”. Neste
momento será necessário efetuar o pagamento de US$ 175.
10:00 – 12:00 – City Tour em Havana Vieja
15:00 – Retorno ao Palácio de Convenciones
16:00 – 18:00 – Ato de Inauguração e Conferencia Magistral
18:00 – 20:00 – Coquetel de Boas-vindas
20:00 – Retorno aos apartamentos

“O Transfer até o “Palácio de Convenciones” está incluído na programação para
grupo fechado” Horários alternativos, por favor consultar tarifas privativas.

25 Terça

Havana / Conpeth
18:00 – Saída dos apartamentos para o “Palácio de Convenciones”
19:00 – 23:00 – Noite Panamericana no “Palácio de Convenciones”
Retorno aos apartamentos

26 Quarta

Havana / Conpeth
7:15 – Saída dos apartamentos para “Havana vieja”
8:15 – 15:30 – Visitas Profissionais
Opção 1: Las Terrazas (limitado para 40 pessoas)
Opção 2: Matanzas e Varadero (sem limite de passageiros)
À tarde: Saída dos apartamentos as 17:30 horas para realizar um passeio até o
Forte “Morro Cabaña” para assistir o famoso “Cañonazo de las 9:00 PM”.
(Entrada incluída) * “Este passeio pode mudar de data e horário, vai depender
da programação da Conpeth”
Retorno aos apartamentos

27 Quinta

Havana / Conpeth
20:00 – Saída dos apartamentos para o “Palácio de Convenciones”
21:00 – 24:00 Atividade Cultural
Retorno aos apartamentos

28 Sexta

Havana / Conpeth
19:00 – Saída dos apartamentos para o “Palácio de Convenciones”
20:00 – 24:00 Clausura Oficial e Cena

29 Sábado

Havana / Viñales
8:20 - Saída dos apartamentos
Excursão para Viñales localizado na província de “Pinar del Rio” à 2h:30 de
Havana. No percurso realizaremos a visita ao “Mirador Los Jazmines “ onde
poderá se apreciar uma maravilhosa vista em geral do Vale de “Viñales”;
Conheceremos o famoso “Mural de la Prehistória”, uma obra de arte em meio
de tantas atrações naturais. A pintura a céu aberto tem mais de 50 anos, mas
suas cores permanecem vivas graças à manutenção constante. O mural
representa a evolução da vida no Vale dos Viñales na encosta de um “Mogote”,
a estrutura de pedra mais antiga da ilha. Este lugar é declarado Paisagem
Cultural Protegido pela UNESCO e Monumento Nacional Natural. (Entrada
incluída)
Depois desta visita conheceremos uma fazenda da região, onde poderão
apreciar as Plantações de frutas, tomar banho de rio e conhecer um pouco da
história do lugar. O almoço será realizado na própria fazenda e está incluído na
programação (porco, frango com guarnições e bebida incluída)

No retorno faremos uma parada na “Feira de Artesanato São Jose”.
Retorno para Havana as 17:30.
Observação:
O passeio não inclui: Passeios a Cavalo e Bicicletas, bebidas alcóolicas e
coquetéis.
30 Domingo

Havana / Rio de Janeiro
Saída dos apartamentos até o aeroporto para embarque pela Copa Airlines com
destino Rio de Janeiro

Peço por pessoa em quarto duplo”
USD$ 585,00 dólares por pessoa - Pagamento: ”A vista- Cash”
(Por favor solicitar o câmbio do dia e número da conta para deposito)
Taxa de inscrição da CONPETH: US$ 175 (não incluída no programa)
O pagamento da taxa de inscrição será realizado em Cuba no primeiro dia do evento. Com o
pagamento da taxa de inscrição os participantes receberão: caderno de anotações, caneta,
bloco de notas personalizado com a logo do evento, CD com as conferencias que serão
apresentadas, Certificado de participação. Participarão do: Ato de Inauguração, Coquetel de
Boas-vindas, Atividade Cultural “Salseando Havana”, Ato de Clausura, Jantar de despedida.
Terão acesso a exposições, City tour especializado, Visita profissional a importantes destinos
turísticos fora da cidade com almoço incluído.

Atenção:
- O preço informado é para acomodação em quarto duplo, sem café da manhã.
Informamos que as camas serão compartilhadas em caso de algum inconveniente por
favor informar.
- Caso o passageiro não tenha alguém para compartilhar o quarto, deverá pagar o
suplemento viajando individual de US$211,00.
-Mínimo de pessoas para realizar os passeios e excursões é de 10 pessoas.
-Em Cuba não é comum o uso de cartões de credito e/ou debito.
Para viajar a Cuba será necessário:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses,
 Carteirinha de febre amarela internacional
 Visto de entrada. (pode ser comprado no check-in da companhia aérea)
Para mais informações por favor entrar em contato pelos telefones
21 99136-1421 / 21 96717 8004
Email: contato@conpethbrasil.com

