EXCURSÕES
DESDE HAVANA
EXCURSÕES EM COLETIVO DESDE HAVANA
01. Meio Dia Havana com almoço a)

39,00€

Criança
(00-11 anos)
30,00€

02. Meio Dia Havana sem almoço
03. Tour em Carro clássico por Havana (1 hora)
com almoço Máximo 3 pessoas/carro a)
04. Tour em Carro clássico por Havana (1 hora)
sem almoço Máximo 3 pessoas/carro a)
05. Dia Inteiro Valle de Viñales com almoço a)

22,00€

16,00€

Diário (mínimo 3 pessoas)

73,00€

55,00€

Terça-feira e Quinta-feira

48,00€

37,00€

Terça-feira e Quinta-feira

68,00€

52,00€

Terça-feira e Quinta-feira

Excursões | Preços PVP/por pessoa

Adulto

Dias da Semana que se aplica e
mínimo pax para garantir saída:
Diário (mínimo 5 pessoas)

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.

DESCRITIVO DAS EXCURSÕES
01. Meio Dia Havana com almoço
Partida dos vários alojamentos de Havana pelas das 09H00(hora a reconfirmar localmente). Tour guiado a pé pelo centro histórico de
Habana Vieja (declarado pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade) e City-Tour em mini-bus/Autocarro de Turismo por
Havana moderna, passando pelo Palácio Presidencial, Parque Central, Capitólio, Bar-restaurante "Floridita" e "La Bodeguita del médio",
Praça da Catedral, Praça de Armas, pela conhecida marginal "Malecón", Universidade de Havana e Praça da Revolução, com várias
paragens para fazer fotografias e vídeos. Visita do mirador da Fortaleza "Morro-Cabaña", com uma excelente vista sobre a capital.
Almoço num restaurante. Regresso ao Hotel.
02. Meio Dia Havana sem almoço
Partida dos varios alojamentos de Havana pelas 09H00 (hora a reconfirmar localmente). Tour guiado a pé pelo centro histórico de
Habana Vieja (declarado pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade) e City-Tour em mini-bus/Autocarro de Turismo por
Havana moderna, passando pelo Palácio Presidencial, Parque Central, Capitólio, Bar-restaurante "Floridita" e "La Bodeguita del médio",
Praça da Catedral, Praça de Armas, pela conhecida marginal "Malecón", Universidade de Havana e Praça da Revolução, com várias
paragens para fazer fotografias e videos. Visita do mirador da Fortaleza "Morro-Cabaña", com uma excelente vista sobre a capital.
Regresso ao Hotel de Havana.
03.Tour em Carro Clássico por Havana com almoço (apenas em privado)
Partida do alojamento de Havana em hora a combinar (a partir das 10h00, 12h00 ou 17h00). Tour em carro clássico pela capital
Cubana, cujo itinerário poderá ser escolhido pelo cliente ou proposto pelo motorista. Sugerimos que não deixe de passar pela marginal
"Malecón", pelo Parque Central , Capitólio e Teatro Nacional, ou pelas largas Avenidas de Vedado e Miramar e pela Plaza de la
Revolucion. Regresso ao Hotel de Havana. Almoço num restaurante de Havana. Máximo de 3 pessoas/carro clássico.
04. Tour em Carro Clássico por Havana sem almoço (apenas em privado)
Partida do alojamento de Havana em hora a combinar (a partir das 10h00, 12h00 ou 17h00). Tour em carro clássico pela capital
Cubana, cujo itinerário poderá ser escolhido pelo cliente ou proposto pelo motorista. Sugerimos que não deixe de passar pela marginal
"Malecón", pelo Parque Central , Capitólio e Teatro Nacional, ou pelas largas Avenidas de Vedado e Miramar e pela Plaza de la
Revolucion. Regresso ao Hotel de Havana. Máximo de 3 pessoas/carro clássico.
05. Dia Inteiro Valle Viñales com almoço
Saída cerca das 07H30 para dia inteiro com destino a Viñales. Visita de uma quinta típica de plantação de tabaco "Ranchon Las
Barrigonas" e uma fábrica de tabacos. Passeio pelo Parque Nacional Valle de Viñales (declarado pela UNESCO como paisagem Cultural
protegida), conhecido pelas suas pequenas montanhas de cumes arredondados e pelas inúmeras grutas existentes. Visita ao mural da
pré-história (obra de arte de 120 metros, pintada sobre um rochedo). Paragem no mirador dos Jasmins, para apreciar a magnifica vista
do vale. Almoço num restaurante. Da parte da tarde, passeio de barco para visita da gruta "Cueva del Indio". Regresso ao hotel em
Havana ao final do dia, pelas 18h00.

