
VARADERO COM 
OVERNIGHT EM HAVANA  
(Estadia em Varadero com uma escapada 
de 2 dias/1 noite em Havana) 



2

VARADERO 
COM OVERNIGHT 
EM HAVANA  
(Estadia em Varadero com uma 
escapada de 2 dias/1 noite em 
Havana)

Sábado: LISBOA - VARADERO
Embarque e voo para Varadero com a nossa 
companhia World2fly. Chegada, recolha de bagagem e 
transfer para o hotel em Varadero.

Domingo a segunda-feira: ESTADIA EM VARADERO
Estadia em Varadero para descansares e começares 
a desfrutar das águas cristalinas da sua praia 
deslumbrante.

Terça-feira: VARADERO - HAVANA (ESCAPADA)
Às 14 h partimos para Havana. À chegada, faremos 
uma visita panorâmica a Habana Vieja. Vamos 
começar a caminhar ao longo do Paseo del Prado, 
que se tornou o centro da vida social da época, 

Itinerário da viagem

Um programa especialmente concebido 
para relaxares e desfrutares da tua 
estadia numa das melhores praias 
do mundo, a praia de Varadero, sem 
renunciares ao sabor autêntico de Cuba, 
passando uma noite na capital do país, 
Havana. 
Na terça feira levamos-te a Havana para 
um completo passeio panorâmico pela 
cidade, percorrendo as ruas e praças 
mais emblemáticas de Habana Vieja e as 
avenidas mais importantes de Habana 
Moderna. À noite, para que a experiência 
seja completa, vamos assistir ao famoso 
espectáculo Tropicana Cabaret. 
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continuando até ao Museu da Revolução (entrada 
incluída), um antigo palácio presidencial com mais de 
30 salas de exposição. Vamos caminhar pelo Parque 
13 de Marzo, no centro histórico e chegar à Praça da 
Catedral, um dos lugares mais bonitos de Havana 
colonial. Depois iremos para a Plaza de Armas e Plaza 
San Francisco de Asis, terminando no hotel em Havana. 
Às 20h, partida para o Tropicana para jantar nos 
jardins e apreciar o espectáculo Tropicana Cabaret.   
No final do espectáculo, voltaremos ao hotel.

Quarta-feira: HAVANA - VARADERO
Depois do pequeno-almoço, iremos para Havana 
Moderna caminhando pela 5ª Avenida, a Avenida dos 
Presidentes, a Praça da Revolução e o Capitólio, até 
chegarmos ao Castelo Morro. Depois da digressão, 
voltaremos ao hotel reservado em Varadero.    

Quinta a sexta-feria: ESTADIA EM VARADERO
Para além de aproveitar o dia, poderemos conhecer 
o ambiente oferecido pelos seus bares e discotecas e, 
opcionalmente, fazer algumas das actividades que te 
oferecemos no destino.

Sábado: VARADERO - LISBOA
Transfer para o aeroporto de Varadero e voo de 
regresso a Lisboa, passando a noite a bordo com 
chegada no dia seguinte.

A PENSAR NO TEU CONFORTO:
No dia da partida para Havana, não fazes o check-
out no hotel em Varadero mas guardas o teu 
quarto durante toda a estadia. Por isso, só precisas 
de levar a bagagem essencial contigo e o resto 
fica no teu quarto em Varadero.
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A TUA VIAGEM INCLUI
 >Voo Lisboa-Varadero-Lisboa com a nossa companhia 
World2Fly.
 > 6 noites de estadia em Varadero num regime de All 
Inclusive.
 > 2 dias/1 noite de estadia em Havana num regime de 
Bed & Breakfast.
 > Passeio panorâmico em veículo com ar condicionado e 
guia acompanhante.
 > Entrada para o espectáculo do Cabaret Tropicana.
 > Jantar nos jardins do Tropicana. 
 > Entrada para o Museu da Revolução.
 > Transfers entre aeroportos e hotéis.
 >Assistencia no destino.
 > Seguro de viagem.

NOITE EM HAVANA:
DE ACORDO COM O HOTEL RESERVADO 
EM VARADERO:

Iberostar Parque Central 
ao reservar a 
Iberostar Selection Bella Vista.

Meliá Habana 
ao reservar 
Meliá Internacional.

NH Capri 
ao reservar 
Blau Varadero.

Memories Miramar Habana 
ao reservar 
Grand Memories Varadero.

Memories Miramar Habana 
ao reservar 
Royalton Hicacos Varadero.
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