EXCURSÕES
DESDE CAYO SANTA MARIA
EXCURSÕES EM COLETIVO DESDE CAYO SANTA MARIA
Criança
(00-11 anos)

Adulto
Excursões
Preços PVP/por pessoa
01. Passeio de Catamarã com almoço e
interação com golfinhos a)
02. Dia Inteiro Santa Clara e Remédios

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

98,00€

89,00€

62,00€

47,00€

69,00€

51,00€

Dias da
Semana que se
aplica e
mínimo pax
para garantir
saída:
Diário
Terça-feira e
Quinta-feira

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. Passeio de Catamarã com almoço e interação com golfinhos
Partida dos vários alojamentos de Cayo Santa Maria pelas 08H00. Transporte para a marina Gaviota em Cayo Las Brujas, onde se fará o
embarque num dos catamarans que estão equipados com música e bar aberto (inclui cerveja, refrescos e cocktails cubanos). Saída para
um passeio ao largo de Cayo Santa Maria. Paragem no Dolphinarium (entre o Cayo Ensenachos y Cayo Las Brujas) onde se fará a visita e
terá uma interacção e show com os golfinhos. Almoço (de lagosta (dependendo da temporada) e peixe). A meio da tarde, regresso para
a marina Gaviota em Cayo Las Brujas, onde finalizará o dia de barco. Transporte para o alojamento em Cayo Santa Maria, com chegada
prevista por voltas das 16h30.
Nota: Por razões várias, em alguns períodos 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 atividade
não realizada.

02. Dia Inteiro Santa Clara e Remédios
Partida dos vários alojamentos de Cayo Santa Maria pelas 07h30 (hora a reconfirmar localmente). Visita ao Museo de La Agroindustria
Azucarera e de seguida city tour em Remédios e visita a uma fábrica de tabaco. De seguida, saída em direção a Santa Clara, onde se fará
a visita ao monumento nacional "Tren Blindado" e city tour por Santa Clara. Almoço em Santa Clara. Regresso a Cayo Santa Maria aos
hotéis, aproximadamente pelas 18h30.

