
DESCRITIVO DAS EXCURSÕES

EXCURSÕES EM COLETIVO DESDE VARADERO

Excursões
-

Preços PVP/por pessoa

Adulto
Criança 

(00-11 anos)

Dias da 

Semana que 

se aplica e 

mínimo pax

para garantir 

saída:

15.12.18 a 

30.04.19

01.07.19 a 

31.08.19

01.05.19 a 

30.06.19

01.09.19 a 

31.10.19

15.12.18 a 

30.04.19

01.07.19 a 

31.08.19

01.05.19 a 

30.06.19

01.09.19 a 

31.10.19

01. Dia Inteiro Havana com almoço a) 67,00€ 52,00€ Diário

02. Três Cidades (Trinidad, 

Cienfuegos e Santa Clara) e Topes de 

Collantes. 02 Dias com 1 noite em

Topes Collantes a)

132,00€ 99,00€
Terça-feira

Quinta-feira
Sábado

03. Passeio de Catamarã com almoço 

em Cayo Blanco e interação com 

golfinhos (Crucero del Sol) a)

100,00€ 84,00€ 49,00€ 44,00€ Diário

04. Passeio de Catamarã com almoço 

em Cayo Blanco (Seatour)
69,00€ 60,00€ 30,00€ 30,00€ Diário

Excursões
-

Preços PVP/por pessoa

15.12.18 
a 

30.04.19

01.05.19 
a 

31.10.19

15.12.18 
a  

30.04.19

01.05.19
a

31.10.19

Dias da Semana 
que se aplica e 

mínimo pax
para garantir 

saída:

05. Interação com golfinhos no 

delfinário “Rancho Cangrejo”
94,00€ 82,00€ 47,00€ 47,00€ Diário

a) Excursões recomendadas pela Solférias.

b) Excursões em serviço privado, consulte-nos.

c) Preços válidos de 15 de dezembro de 2018 a 31 de Outubro de 2019.

Nota: As sequência das visitas pode sofrer alterações sem aviso prévio. 

No caso de encerramento de algum dos monumentos/igrejas/museus, a visita será substituída por um de interesse equivalente.

Tabela atualizada a 07.11.18.

EXCURSÕES
DESDE VARADERO

01. Dia Inteiro Havana com almoço
Partida dos vários alojamentos de Varadero pelas 07H45 (a reconfirmar localmente). Transporte para Havana em Mini-bus/Autocarro de 
Turismo com destino a Havana. Paragem na Fortaleza de "Morro-Cabañas", à entrada da capital e onde se tem uma excelente vista sobre 
a cidade. Entrada pela zona nova da cidade, passando pelo Parque Central, a conhecida marginal "Málecon" e a Praça da Revolução (com 
o seu reconhecido monumento a José Marti e Che Guevara). Almoço num restaurante típico. Da parte da tarde, visita a pé (levar calçado 
adequado) pelas ruas da Habana Vieja, passando pelas suas quatro famosas Praças (Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza de San 
Francisco e Plaza Vieja). Passagem pelo conhecido Hotel Ambos Mundos (onde Hemingway muitas vezes pernoitou na década de 30) e 
pelo conhecido bar Bodeguita del Medio. Tempo livre num mercado de artesanato, antes da partida para Varadero. Chegada a Varadero 
cerca das 19H30. de Havana. Máximo de 3 pessoas/carro clássico.

02. Três Cidades (Trinidad, Cienfuegos e Santa Clara) e Topes de Collantes. 02 dias, com estadia de 01 noite em Topes de Collantes
Dia 1: Saída pelas 07H15  (a reconfimar localmente) desde os alojamentos de Varadero, em direção a Cienfuegos, com visita panorâmica 
da única cidade Cubana que foi fundada por franceses, vendo o Parque Central, o Teatro Tomás Terry e o Palácio do vale. Almoço num 
restaurante do Parque Natural El Cubano. Depois de almoço, continuação da viagem para Trinidad, passando pela estrada marginal ao 
longo do Mar Caríbe. Visita da cidade museu de Trinidad, declarada Património da Humanidade pela UNESCO. (continuação na página 2)

(1/2)



DESCRITIVO DAS EXCURSÕES

EXCURSÕES
DESDE VARADERO

02. Três Cidades (Trinidad, Cienfuegos e Santa Clara) e Topes de Collantes. 02 dias, com estadia de 01 noite em Topes de Collantes
(Continuação) Passeio pela cidade de ruas empedradas e magníficos edifícios coloniais, visitando o Museu Romântico ou Palácio Cantero e 
uma olaria. Saída para o Parque Nacional de Topes de Collantes (800 metros altitude), onde fica o alojamento. Check-In em no Hotel Los 
Helechos (ou similar. A reconfirmar localmente), em regime de Alojamento e Pequeno-Almoço. Noite livre.
Dia 2: Pequeno-Almoço no Hotel. Saída em camiões 4 x 4para visita do Parque Nacional, passando pela cascata "Charco Azul" e fazendo 
com o guia local, o trajecto por caminho de terra "Centinelas del rio melodioso", com observação da fauna e flora local. Passagem pela 
cascata "El Rocio" e "Poza del Venado", com pequena paragem para banho. Paragem na "Casa de la Gallega", onde será servido o almoço 
e haverá tempo para algum descanço. Regresso ao Hotel deVaradero, passando ainda por Santa Clara, com visita ao Mausoléu e Museu 
de Che Guevara. Chegada prevista a Varadero cerca das 20H00.
Nota: É recomendável levar calçado e roupa de treking confortável e roupa de abrigo. Recomendamos que não faça o check-out do Hotel 
de Varadero, levando apenas a roupa necessária para uma noite e para as actividades.

03. Passeio de Catamarã com almoço em Cayo Blanco e interação com golfinhos (Crucero del Sol) 
Partida dos vários alojamentos de Varadero pelas 07H45. Transporte para a marina de Varadero, onde se fará o embarque cerca das 
09H00 nos catamarans que estão equipados com musica e bar aberto (inclui cerveja, refrescos e cocktails cubanos). Saída para um 
passeio de dia inteiro pela barreira de coral do norte, ao largo de Varadero. A caminho de Cayo Blanco, paragem para snorkeling (aluguer 
de equipamento incluído) e paragem no Delfinário, onde se fará a visita e terá uma interação de cerca de 15 minutos com os golfinhos. 
Paragem na ilha de Cayo Blanco, onde se realizará o almoço (de lagosta ou camarão (dependendo da temporada) e peixe).Tempo livre 
para banhos numa das mais lindas praias de Cuba, podendo usufruir gratuitamente dos equipamentos náuticos não motorizados.
A meio da tarde, regresso para a marina de Varadero, onde finalizará o dia de barco. Transporte para o alojamento de Varadero, com 
chegada prevista cerca das 17H30 (Inverno)/18H30(Verão).                                                                     
Nota: Por razões várias, em alguns periodos pode não ser possível o mergulho com os golfinhos. Se tal acontecer, serão informados no 
Hotel pelo representante Solférias, e os clientes terão direito ao cancelamento da excursão ou a receberem o proporcional da actividade
não realizada.

04. Passeio de Catamarã com almoço em Cayo Blanco (Seatour)
Partida dos vários alojamentos de Varadero pelas 07H45. Transporte para a marina de Varadero, onde se fará o embarque cerca das 
09H00 nos catamarans que estão equipados com musica e bar aberto (inclui cerveja, refrescos e cocktails cubanos). Saída para um 
passeio de dia inteiro pela barreira de coral do norte, ao largo de Varadero. A caminho de Cayo Blanco, paragem para snorkeling (aluguer 
de equipamento incluído). Paragem na ilha de Cayo Blanco, onde se realizará o almoço (de lagosta ou camarão (dependendo da 
temporada) e peixe).Tempo livre para banhos numa das mais lindas praias de Cuba, podendo usufruir gratuitamente dos equipamentos
náuticos não motorizados.
A meio da tarde, regresso para a marina de Varadero, onde finalizará o dia de barco. Transporte para o alojamento de Varadero, com 
chegada prevista cerca das 17H30 (Inverno)/18H30(Verão).

05. Interação com golfinhos no delfinário “Rancho Cangrejo”
Partida dos vários alojamentos de Varadero pelas 08h15. Transporte para a marina de Varadero, onde se fará o embarque cerca das 
09H00 numa embarcação a designar localmente (o tipo de embarcação depende do número de pessoas reservado) que estará equipada
com música e bar aberto (inclui cerveja, refrescos e cocktails cubanos).  Saída em direção ao delfinário "Rancho Cangrejo". Paragem no 
Delfinário, onde se fará a visita e interação de cerca de 30 minutos com os golfinhos. Por volta as 13h30, regresso para a marina de 
Varadero, onde finalizará o dia de barco. Transporte para o alojamento em Varadero.

Nota: As sequência das visitas pode sofrer alterações sem aviso prévio. 

No caso de encerramento de algum dos monumentos/igrejas/museus, a visita será substituída por um de interesse equivalente.
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