
Lazer e Tempos Livres / Sul 

Programa 

          CUBA - de 25 Novembro a 4 Dezembro 2017 
Cuba não o vai deixar indiferente. 

Vibre ao ritmo da salsa, perca-se pelas velhas vielas de Havana e relaxe nas praias de 

areia fina e águas cristalinas, rodeadas de palmeiras. Um destino perfeito para partir à 

descoberta de um país carregado de misticismo e com uma atmosfera quase mágica! 

 

1º Dia – 25 Novembro (Sáb.) – LISBOA / MADRID / HAVANA 

Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de 3h antes da partida e assistência pelo 
representante da OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem. Após as 
formalidades de embarque, saída às 11h25 em voo regular, Air Europa, com destino a 
Havana, via Madrid (escala das 12h45 às 14h50). Chegada a Havana pelas 20h35, 
assistência e transporte para o Hotel Tryp Habana Libre 4*. Jantar e alojamento.  

 

2º Dia – 26 Novembro (Dom.) - HAVANA 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a visita da cidade de Havana, com particular 
destaque para pontos tão emblemáticos como o Palácio dos Capitães Generais, as 
Praças de São Francisco, das Armas e da Catedral, o célebre Café “Colunata Egipciana”, 
o Paseo del Prado, o Capitólio e a Praça da Revolução. Na zona moderna da cidade, 
visitaremos o cemitério de Colón (entrada incluída), declarado Património Cultural da 
Humanidade pela Unesco. Almoço em restaurante local e restante tarde livre no centro 
de Havana para visitas de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel Tryp Habana  
Libre 4*. 

Nota: Possibilidade opcional de saída à noite para assistir ao espetáculo da “Tropicana” em 
Havana. 

 

3º Dia – 27 Novembro (Seg.) – HAVANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD 

Após o pequeno-almoço no hotel, saída de Havana em direção a Cienfuegos, cidade 
conhecida como “La Perla del Sur”. Aqui faremos um agradável passeio pelas ruas e 
avenidas fundadas pelos franceses. Almoço em restaurante local, seguindo depois para 
Trinidad. Chegada a Trinidad. Jantar e alojamento no Hotel Brisas Trinidad del Mar 
4*. 

 

4º Dia – 28 Novembro (Ter.) - TRINIDAD / VARADERO 

Após o pequeno-almoço, visita de Trinidad, bela cidade colonial que foi uma das 
primeiras fundadas pelos espanhóis no início do séc. XVI e declarada Património 
Cultural da Humanidade pela UNESCO. Visitaremos o Palácio Cantero (entrada 
incluída), convertido em Museu Municipal, a Plaza Mayor. Paragem no típico bar “La 
Canchánchara” para saborear um delicioso cocktail ao som de música cubana. Almoço 
durante as visitas. Continuação para Varadero com passagem pela Cidade Histórica de 
Santa Clara. Jantar e alojamento no Hotel Meliá Varadero 5*. 

 

5º ao 8º Dia – 29 Novembro a 2 Dezembro (Qua. a Sáb.) – VARADERO 

Pequeno-almoço no hotel. Estadia em regime de tudo incluído, permitindo usufruir das 
infraestruturas e atividades disponibilizadas pelo hotel. 

Nota: Possibilidade opcional de realização de Cruzeiro de dia inteiro a bordo de um catamarã com almoço 
incluído. 

CUBA - Circuito e Praia 

Venha conhecer a  



Sócios Efetivos 
Preço por Pessoa em Quarto Duplo:  € 2.304,00   Suplemento Quarto Individual:  € 465,00 
 

Outros Convidados 
Preço por Pessoa em Quarto Duplo:  € 2.364,00            Suplemento Quarto Individual:  € 465,00 
 
O débito poderá ser fracionado em 12 vezes, em: 25 de maio, 23 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de  
setembro, 25 de outubro, 24 de novembro e 22 de dezembro de 2017 e 25 de janeiro, 23 de fevereiro, 23 de  
março e 24 de abril de 2018. 
 
 

Na opção de débito único, será efetuado a 25 de outubro de 2017. 
 

       Serviços incluídos: 

 Passagem aérea em VOOS REGULARES Air Europa no percurso Lisboa/Madrid/Havana/Madrid/ 
Lisboa, com direito ao transporte de uma mala até 23 kg de bagagem por pessoa; 

 Taxas de aeroporto, segurança, combustível e taxas de embarque internacionais no valor de €447 à data de 
08/03/2017 (a confirmar à data da emissão); 

 Transporte em autocarro de turismo para o percurso mencionado; 

 Estadia de 8 Noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares (4* em Havana e Trinidad/5* em 
Varadero); 

 PENSÃO COMPLETA, quando em circuito, num total de 16 refeições (regime TUDO INCLUÍDO  
Varadero); 

 Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, de acordo com o programa;  

 Acompanhamento OASIStravel durante toda a viagem; 

 Seguro de viagem Especial OASIStravel (incluindo seguro de cancelamento antecipado e capital MIP 
€60.000); 

 Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 08/03/2017;  

 Bolsa de viagem OASIStravel contendo material informativo sobre a viagem e os locais a visitar; 

 Gratificações a guias e motoristas. 

      Serviços não incluídos: 

 Tudo o que não esteja expresso como incluído no presente programa e extras de caráter pessoal, 
bagageiros, chamadas telefónicas e lavandaria. Visto de entrada em Cuba com um custo aproximado de 
28,00 €. 

Documentos necessários (para cidadãos portugueses):  

•Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem e visto de entrada em Cuba. 

 
As inscrições são limitadas e até ao dia 18 de maio de 2017. 
A 22 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
O Clube não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos 
participantes durante esta viagem. 
 
Desistências: Depois de confirmadas as inscrições, as desistências poderão ter custos exigidos pelo 
Operador Turístico. 

Custos 

CUBA FICHA DE INSCRIÇÃO 

Lazer e Tempos Livres / Sul CUBA – Circuito e Praia 

9º Dia – 3 Dezembro (Dom.) – VARADERO / HAVANA / MADRID 
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. Almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte para o aeroporto de 
Havana. Formalidades de embarque e partida às 22h50 com destino a Madrid. Noite e refeições a bordo.  
  
10º Dia – 4 Dezembro (Seg.) – MADRID / LISBOA 
Chegada a Madrid pelas 12h45, mudança de voo e saída às 14h50 com destino a Lisboa. Chegada prevista para as 
15h10. 
FIM DA VIAGEM 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034232

