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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

CUBA 
Espiritual 

Sortida:  
21 d’Octubre 

9 dies | Dif. Horaria -6 | Cal visat 

ITINERARI: 
L’HAVANA - TRINIDAD - MATANZAS - JIBACOA 
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DIA 1.  BARCELONA - MADRID - L’HAVANA 

Casa de lloguer, categoria Turista. Sopar.  
Presentació a l'aeroport, almenys, dues hores abans de la sortida del vol. Vol a l'Havana, via 
Madrid amb Air Europa. Un cop a Madrid canviarem d'avió i abordarem el vol que ens portarà 
a l'Havana. Seran, aproximadament, 9 hores de vol. Entre els tràmits de duana i la recollida 
d’equipatge, podrem sortir de l'aeroport aproximadament una hora després de l'arribada. 
Trasllat a l'allotjament. Sopar de benvinguda a l'Havana en un paladar proper a l’hotel. 

DIA 2. L’HAVANA 

Casa de lloguer, Categoria Turista. Esmorzar, Dinar & Sopar. 
Esmorzar. Quedarem amb els nostres companys de Cuba per començar un autèntic 
recorregut per la més espiritual de l'Havana Vella. Anirem amb almendrón, cotxes clàssics dels 
anys 50 amb què es mouen habitualment els ciutadans de l'Havana, fins al punt des d'on 
començarem el recorregut al Parc de la Fraternidad. Des del Capitoli: travessarem el Parc de la 
Fraternidad, després entrarem pel carrer Obispo. 
Acabarem el matí en l'autèntic Carreró de Hamel, 
epicentre de la cultura afrocubana a l'Havana. Dinar al 
paladar Doña Eutímia. Recórrer la Plaza Vieja; Plaça de 
San Franciesco; Plaça de la Catedral, on visitarem la 
més cèlebre de les catedrals de l'illa. A les 5 de la tarda 
assistirem a una missa espiritual. Caminarem amb 
calma i gaudirem el ritme dels seus carrers i la seva 
gent. Sopar. 
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DIA 3: (L’HAVANA) ESCALERAS DE JARUCO  

Cases de lloguer, Categoria Turista. Esmorzar, Dinar & Sopar. 
Esmorzar. D'hora en el matí sortirem de l'Havana cap a l'autopista de 8 vies. Serà un 
recorregut de poc més de mitja hora de carretera i, ja al quilòmetre 18 de l'autopista, 
entrarem al petit poblat de Tapaste, on farem una parada a la casa d'alguna família local, per a 
quedar amb qui ens acompanyarà a visitar les Escaleras de Jaruco. A la zona de les Escaleras 
de Jaruco, tindrem temps per meditar envoltats de la més pura naturalesa, envoltats de 

paratges de singular bellesa i energia. 
Dinar al paladar de la Carpintera. 
Sortirem rumb al municipi de Regla, 
on visitarem l'Església de la Mare de 
Déu de Regla. Continuarem rumb a 
l'allotjament on podrem descansar 
una mica per després sopar al costat 
de santeros i babalaos, on a més 
tindrem una xerrada que versarà 
sobre la religió yoruba. Serà un dels 
moments de més contacte amb 
l'autèntic món afro caribeny religiós 
de l'illa. Retorn a l'allotjament. Temps 
per descansar una mica. 

DIA 4: L’HAVANA - EL NICHO - TRINIDAD 

Cases de lloguer, Categoria Turista. 
Esmorzar, Dinar & Sopar. 
Esmorzar . Després d 'esmorzar 
sortirem de l'Havana cap a Trinitat. 
Farem una caminada i gaudirem dels 
salt d'aigua del Nicho. Un dels llocs 
més bonic a nivell de naturalesa a l'illa. 
Hem de posar-nos calçat còmode, 
roba molt fresca i banyador per si ens 
ve de gust nedar sota les cascades 
d'aigua que salten des de les altures. 
Des d'on ens deixa l'autobús fins a la 
zona del Nicho anirem a camions de 
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muntanya, tota una aventura. Dinar campestre a la zona. Temps lliure per meditar. 
Continuarem cap a Trinitat, vila que es distingeix per ser un dels conjunts arquitectònics més 
ben conservats de l'etapa colonial a Amèrica. Caminar pels seus carrers empedrats, escortat 
d'àmplies casalots, us semblarà estar detinguts en el temps. El seu Centre Històric, declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és, simplement, impressionant, pel que 
recomanem deixar-se sorprendre per la singularitat d'aquesta vila. Temps lliure per descansar 
una mica. Sopar. Anirem a fer una passejada pels carrers empedrats del centre històric, per 
apreciar els casalots i palauets colonials. Després pujarem a les escalinates on, segurament, 
trobarem música en viu! 

DIA 5: TRINIDAD 

Cases de lloguer, Categoria Turista. Esmorzar, Dinar & Sopar. 
Esmorzar. Recorregut de la ciutat de Trinitat en el matí amb visita al temple de Yemaya. Dinar 
a paladar local. Sortirem de Trinitat per arribar fins a La Torre Manaca Iznaga, on coneixerem 
la particular història d'aquest lloc i podrem beure'ns un got de Guarapo, el guarapo és el suc 
de la canya de sucre. Continuarem de tornada a Trinitat, parant abans al Mirador de la Vall 
dels Enginys per contemplar la vall des de les altures. Una mica de temps per meditar a la 
zona de la vall. Sopar en un paladar trinitari i després temps lliure per gaudir de Trinitat al 
vostre aire. 
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DIA 6: TRINIDAD - MATANZAS - JIBACOA 

Hotel Memories Jibacoa, 4 ****. Pla Tot Inclòs. 
Esmorzar. Estarem amb maletes llistes a les 8:00 per sortir de Trinitat rumb a Matanzas, ciutat 
on es troba l'Ermita de Montserrat, la qual visitarem i en l'entorn tindrem temps per meditar. 
Dinar a Matanzas. Recorregut de la ciutat coneguda com l'Atenes de Cuba, per després 
continuar fins Jibacoa, zona de platja i naturalesa, un dels entorns més singulars de l’illa. 

DIA 7: JIBACOA  

Hotel Memories Jibacoa, 4 ****. Pla Tot Inclòs. 
Dia lliure per gaudir d'aquest singular entorn natural que és Jibacoa. 
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DIA 8: JIBACOA - L’HAVANA 

Nit a bord del vol intercontinental. 
Dia lliure fins l'hora del trasllat a l'aeroport per prendre volar de tornada a Europa.  

DIA 9: MADRID - BARCELONA  

Arribarem a Madrid després de la nit a bord del vol intercontinental. A l'arribada haurem de 
passar els controls de duana i recollir l'equipatge. Un cop tinguem l'equipatge a mà, cap a 
les 15:00 hores, trasllat privat des de Barajas fins a l'estació d'Atocha a Madrid. Tenim l'AVE 
reservat per a les 17:00 hores aproximadament. Comencem el tram final cap a Barcelona Cap 
a  les 20:00 hores  tenim previst arribar a Barcelona després de dues intenses setmanes de 
viatge per una Cuba  Inèdita!. Ens acomiadem amb un fins aviat i esperem poder tornar a 
veure'ns i viatjar junts per l'immens i inèdit món!. 

Arribada a Barcelona i finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  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El preu inclou: 

• Vols intercontinentals de Barcelona a 

L’Havana via Madrid, amb Air Europa, en 
classe turista. 

• Trasllat privats de l'aeroport a l'allotjament 

a l'arribada a l'Havana. 

• Sopar de Benvinguda a l'Havana al Paladar 

Laurent Cafè. 

• 3 nits a Casa de lloguer Categoria Turista a 

l'Havana. 

• Recorregut a peu de l'Havana Vella amb 

visita al Carreró de Hamel. 

• Dinar a paladar Doña Eutímia. 

• Visita a la Catedral de l'Havana. 

• Missa espiritual a l'Havana. 

• Visita a Les Escaleras del Jaruco, zona de 

naturalesa per meditar. 

• Dinar a Paladar de la Carpintera. 

• Vista a l'Església de Regla. 

• Sopar privat amb santeros i babalaos a 

l'Havana. 

• Bus climatitzat des de la sortida de 

l'Havana fins a l'arribada a Jibacoa. 

• Visita a la zona del Nicho, amb dinar 

campestre. 

• 2 nits a Casa de lloguer, Categoria Turista a 

Trinidad. 

• Visita a la Valle de los Ingenios. 

• Recorregut de la ciutat de Trinidad. 

• Vista a l'Ermita de Montserrat a la ciutat de 

Matanzas. 

• Recorregut per la ciutat de Matanzas, amb 
menjar. 

• 2 nits en Hotel Memories Jibacoa 4 ****, 

Pla Tot inclòs. 

• Trasllat privat per carretera de Jibacoa a 

l'aeroport de l'Havana, en bus (unes 2 
hores). 

• Assegurança d'assistència i cancel·lació en 

viatge, obligatori per entrar a Cuba. 

• Assistència en destinació pel nostre 

personal (telèfon d'assistència 24 hores *). 

• Documentació electrònica & Visat Turista. 

• Esmorzars, Menjars & Sopars detallats a 

l'itinerari. 

• Taxes de duana a la sortida de Cuba 

(aproximadament 25,00 CUC). 

• Guia Baraka acompanyant des de 

Barcelona. 

• Coach espiritual Xela Lozano, acompanya 

el viatge. 

EL PREU NO INCLOU: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 

bugaderia, telèfon, … 

• Propines per a guies, xofer, paladares…  

• Entrades a museus i altres llocs on puguin 

cobrar entrada. 

• Tot allò no especificat en el programa. 
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Preu per persona en habitació doble: 1.989 € + 479 € de taxes aèries 
intercontinentals (aproximades, a reconfirmar en el moment de la reserva i emissió 
de bitllets). 

Suplement individual: 197 € 

Grup mínim: 20 persones. Places limitades a 25 o 26 persones.  
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 20 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat  
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

COACH ESPIRITUAL DEL VIATGE 
Xela Lozano 
Tel. 621 555 910 
maestraxelalozano@gmail.com 
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