ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

Descobrim el Patrimoni de la UNESCO

L’HAVANA
500 ANYS
Celebració del 500
aniversari de la
fundació de l’Havana.
Del 13 al 21 de
novembre de 2019

Enguany fa 500 anys de la fundació de la ciutat de l’Havana, una de les més
importants de Cuba, i un dels ports més importants del Carib en aquests 5
segles. Coneixerem la seva història a través dels ediﬁcis i zones emblemàtiques,
el seu Patrimoni UNESCO cultural i immaterial, i ens fondrem amb la seva gent
en la celebració que organitzen les entitats culturals i administracions de l’illa.
Tindrem temps afegit, després de la celebració, per fer una ruta que ens portarà
a visitar altres ciutats històriques com Santa Clara, Trinidad o Cienfuegos i
coneixerem els escenaris que van marcar-se amb les petjades del Ché Guevara i
Fidel Castro. No només ens meravellarà l’experiència, viscuda molt properament
amb famílies i àpats que compartirem, sinó també l’entorn natural, com la zona
de Viñales, que amb els seus “mogotes” ens deixaran un record inesborrable
d’aquesta ﬁta històrica i cultural. Amb l’acompanyament del nostre especialista,
no ens perdrem cap detall! Inclou visites!!

ENS ACOMPANYA… Àngel Morillas
Historiador i professor d'Història de l'Art, Membre d'ICOMOS-UNESCO i
Coordinador d'un projecte de la UNESCO sobre Patrimoni Mundial.
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DIA 1. BARCELONA - MADRID - L’HAVANA
Presentació a l’aeroport de Barcelona, taulell de la companyia AIR EUROPA per a fer els
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targetes d’embarcament, 2 hores abans de la
sortida del vol en direcció a L’Havana, via Madrid:
BARCELONA – MADRID – SORTIDA: 11:45 h. – ARRIBADA: 13:15 h.
MADRID – L’HAVANA – SORTIDA: 15:45 h. – ARRIBADA: 20:15 h.

A l’arribada i després dels tràmits de recollida d’equipatge i de duana, trobarem l’autocar que
ens acompanyarà a l’hotel. Nit lliure a l’Havana. Allotjament a l’hotel.

DIA 2: (L’HAVANA) VISITA DE LA CIUTAT
Esmorzar. Avui ens espera un recorregut autèntic de la vella ciutat: la Habana Vieja, que
gaudirem en cotxes antics, més coneguts com almendrones. Veurem l'Havana moderna amb
les seves Plaza de la Revolución i la zona del Vedado, per després continuar rumb al
glamurós barri de Miramar. Anirem per la cèlebre Quinta Avenida, per conèixer la història i
arquitectura de la zona, i tornarem pel Malecón. En arribar a la Plaza de San Francisco de
Asís, començarem el recorregut de l'Havana Vella, Patrimoni de la UNESCO, que té espais
tan bonics i impressionants com la Plaza Vieja i la Plaza de la Catedral. En la nostra
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passejada gaudirem el ritme dels carrers
de la ciutat i de la seva gent.
Dinarem en grup en un dels millors
paladars: Doña Eutimia, i en acabat,
seguirem la nostra ruta, visitant el Museo
de la Revolución, el memorial al iot
Granma, per acabar a la Fortalesa Morro
- Cabaña on descobrirem moltes i
interessants coses sobre la història recent i
passada de l'illa.
A la nit, gaudirem un sopar molt especial en un dels millors paladars de l’Havana: La Guarida,
un clàssic famós entre les “celebrities”. Per conèixer la història del paladar La Guarida, hem de
veure la famosa pel·lícula Maduixa i Xocolata, dels anys 90.
Allotjament a l’hotel.

DIA 3: (L’HAVANA) VIÑALES

Esmorzar. Viatjarem directament cap al Parc Nacional de Viñales, que es troba a la vall
homònima situada a la Sierra de los Órganos. Compta amb el major sistema cavernari de
Cuba, destacant la Cueva del Indio, travessada pel riu San Juan, i la de Santo Tomás, la major
de les Antilles, amb 45 quilòmetres. Li va ser atorgada la categoria de Paisatge Cultural de la
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Humanitat conferit per la UNESCO el 1999 pels seus valors paisatgístics, biològics, geològics,
paleontològics i culturals, amb un elevat endemisme i una alta diversitat de la ﬂora i la fauna.
Son característics els mogotes que envolten la vall i les hortes de tabac. Dinarem a la zona. A la
tarda podrem escoltar el Punto Cubano, o Punto Guajiro, patrimoni cultural immaterial de la
UNESCO: és una expressió poètica i musical dels guajiros cubans, consistent en una melodia
acompanyada per la veu d'una persona que canta composicions poètiques en desenes,
improvisades o apreses. Gaudirem de la música camperola cubana en aquesta singular
zona de l'occident cubà. Retorn a l’Havana.
A partir de les 21 hores: per tota la ciutat sorgiran diversos espais culturals per a tots els
públics, acompanyats d’oferta gastronòmica, amb música popular dedicada a l'Havana amb la
presentació de Ruedas de Casino, Trova, música electrònica i fusió, poesia, teatre de carrer… I
serà a la mitjanit quan es farà la cerimònia de les salves des de La Cabaña, per celebrar el 500
aniversari de la ciutat. Trasllat a l'allotjament al ﬁnal de la nit.

DIA 4: (L’HAVANA)
CELEBRACIÓ DEL
500 ANIVERSARI
Esmorzar a l’hotel. Avui
assistirem a diverses
activitats organitzades per a
celebrar els 500 anys de la
ciutat cubana. (Activitats
subjectes a modiﬁcació per part
dels organitzadors)

10:00 hores: Presentacions, per tot el carrer Obispo, d’agrupacions de música
tradicional, estàtues vivents i iniciatives culturals.
11:00 hores: Sábado del Libro: Llançament del Libro 500 i de la Revista Habana Hoy 500.
13:00 hores: Dinar a La Bodeguita del Medio.
19:30 hores: Sopar al Paladar Iván Justo.
21:00 hores: Gala Político Cultural pel 500 Aniversari de la Fundació de la Vila de San
Cristóbal de La Habana.
23:00 hores: Concert “Van 500 a lo grande y seguimos”.
Allotjament a l’hotel.
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DIA 5: L’HAVANA - SANTA CLARA - CIENFUEGOS
Esmorzar. Comença la ruta que ens portarà per l'autopista de 8 vies ﬁns a Santa Clara, on
visitarem el monument del Tren Blindado, per conèixer la importància històrica d'un
esdeveniment que va unir per sempre en la història a Santa Clara i al Che Guevara; també
veurem el parc Leoncio Vidal, el Teatro la Caridad i l'antiga estació de ferrocarrils.
Acabarem el recorregut visitant els exteriors del mausoleu on descansen les restes mortals
del Che Guevara, a la Plaza de la Revolución.

Dinarem en grup en un paladar, i en acabat sortirem
cap a Cienfuegos, l'única ciutat cubana i d'Amèrica,
del segle XIX, fundada per francesos sota la Corona
espanyola. Considerat un exponent representatiu de
la inﬂuència de la il·lustració Espanyola a Amèrica
Llatina, i exemple únic de les idees de modernitat,
higiene i ordre en el plantejament urbanístic
vuitcentista, va ser inscrit a la Llista del Patrimoni
Mundial de la Humanitat, al juliol de 2005.
Aproﬁtarem per fer un recorregut pel centre de la
ciutat, veient l’antiga Plaza de Armas, la Catedral
Nuestra Purísima Concepción, el Teatro Tomás
Terry, el Palacio Ferrer i l'antic Casino Español.
Sopar singular a casa d'una família cienfueguera. Allotjament.
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DIA 6: (CIENFUEGOS) TRINIDAD
Esmorzar. Posarem rumb cap a Trinidad, la
millor conservada de les viles colonials.
Caminarem pels carrers empedrats del centre
històric, per apreciar-ne les casonas i palauets
colonials, així com el parc central. El seu nucli
històric, declarat Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO, és, simplement, impressionant.
Tindrem temps per recórrer la zona del Valle de
los Ingenios i la Torre Manaca Iznaga i Ingenio
San Isidro.
Dinarem i després tornarem cap a Cienfuegos,
on continuarem visitant llocs d'interès de la
coneguda com la perla del sud. Al vespre
tindrem una trobada amb membres de l'oﬁcina
de l'Historiador de Cienfuegos que ens
explicaran molt i bé el que hem de saber de la
més francesa de les ciutats cubanes.
Sopar en grup i resta de la nit lliure. Allotjament.

DIA 7. CIENFUEGOS - ESCALERAS DE JARUCO - L’HAVANA
Esmorzar. Sortirem d'hora cap a l’Havana. En la
nostra ruta, farem parada al petit poblat de
Tapaste, on podrem visitar les Escaleras de
Jaruco, un espai natural de gran diversitat de
ﬂora i fauna, i que conﬁgura unes elevacions i
grutes que han servit de refugi a la Humanitat
des de la prehistòria, com demostren algunes
restes trobades en el seu interior. En el parc s’hi
troba el Tocororo, l’au símbol de Cuba. Dinarem
un garrí rostit al més pur estil local, a casa
d'alguna família tapasteña. Continuarem ﬁns a
l’Havana, on soparem. Allotjament.
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DIA 8: L’HAVANA - EUROPA
Esmorzar. En aquest últim dia,
visitarem el cementiri de l'Havana, un
dels més grans i importants del món, la
Plaza de la Revolución i la casa natal
de José Martí. Dinar. A la tarda
tancarem el nostre viatge coneixent i
ballant una mica de rumba cubana,
declarada per la UNESCO Patrimoni
Immaterial de la Humanitat el 2016.
A l’hora convinguda ens traslladarem
cap a l'aeroport. Nit a bord.

L’HAVANA – MADRID – SORTIDA: 22:35 h. – ARRIBADA: 13:15 h.

DIA 9: MADRID - BARCELONA
Arribarem a Madrid després de passar la nit a l’aire, en el vol de tornada i connectarem amb el
vol cap a Barcelona.
MADRID – BARCELONA – SORTIDA: 15:00 h. – ARRIBADA: 16:20 h.

Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 2.915 €
Suplement individual: 389 €
Grup mínim necessari: 10 persones. Màxim: 20 persones.

El preu inclou:
• Vols Barcelona - Havana - Barcelona
amb Air Europa o Iberia, via Madrid.
• Trasllat privat de l'aeroport a
l'allotjament a l'arribada a l’Havana, i
de tornada.
• 4 + 1 nits a l’Havana en Hotel E Villa

• Xerrada informativa prèvia.
• Documentació del viatge per tenir de
referència.
• Reunió prèvia al viatge.
• Assessorament i explicacions durant
tot el viatge del Sr. Àngel Morillas i
historiadors locals.

Eulalia, Hotel E Mirazul o Hotel H10

• Guies locals per a les visites que ho
requereixin.

Panorama, a la zona de Miramar.

• Propines a guies locals i conductors.

• 2 nits a Cienfuegos en hotels i hostals
singulars o amb encant, amb
esmorzar.
• Trasllat en “almendrones” o cotxes

• Entrades als monuments i visites
especiﬁcades al programa.
• Assegurança de viatge i cancel·lació
Baraka.

clàssics per a algunes activitats a les

• Taxes d’aeroport.

ciutats.

• Taxes d’allotjament als hotels.

• Transport climatitzat en la ruta des

• Tot l’especiﬁcat al programa.

de la sortida de l'Havana (dies 17, 18 &
19 de novembre).
• Àpats: Esmorzars (diaris), menjars (7) i
sopars (5) detallades a l'itinerari.
• Assistència en destinació pel nostre
personal (telèfon d'assistència 24
hores *).
• Documentació electrònica i visat

El preu no inclou:
• Extres en els hotels tal com minibar,
bugaderia, telèfon, …
• Begudes extres en els àpats.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.

Turista.
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ÀPATS ESPECIALS
•

Sopar al més cèlebre i exclusiu dels
paladars cubans: La Guarida.

•

Sopar durant: nit havanera, “A lo grande,
esperando el 500”

•

Dinar a La Bodeguita del Medio.

•

Sopar a Paladar Iván Just.

•

Sopar especial amb pernil de garrí rostit
a casa d'una família cienfueguera.

VISITES I ACTIVITATS INCLOSES

• Concert "Van 500 per la porta gran i
seguim”.

• Visita de Santa Clara, amb menjar i
exteriors del Memorial del Ché Guevara.

• Visita de la Ciutat de Cienfuegos,
Patrimoni de la UNESCO.

• Visita de Trinidad, Patrimoni de la
UNESCO.

• Visita a la Torre Manaca Iznaga i al
mirador del Valle de los Ingenios,
Patrimoni de la UNESCO.

• Excursió Escaleras del Jaruco, amb menjar

• Visita de l'Havana Vella, Patrimoni de la
UNESCO, amb dinar al Paladar Doña
Eutimia.

• Visita al Museu de la Revolución.
• Visita a Morro Cabaña.
• Excursió a Viñales, Patrimoni de la

a Tapaste.

•
•
•
•

Visita al Cementiri de l'Havana.
Visita a la Plaza de la Revolución.
Visita a la casa museu José Martí.
Presentació artística per conèixer La
rumba cubana, patrimoni UNESCO.

• Xerrades impartides per historiadors

UNESCO.

• Presentació artística per conèixer el Punt

locals a l’Havana i Cienfuegos.

Cubà, patrimoni UNESCO.

• Nit de celebració havanera, “A lo grande,
esperando el 500”.

• Llançament del Libro 500 i de la Revista
Havana Hoy 500.

• Gala Polític Cultural pel 500 Aniversari de
la Fundación de la Villa de San Cristóbal
de la Habana.

ALLOTJAMENTS
A l’Havana: Hotel E Villa Eulalia, Hotel E
Mirazul o Hotel H10 Panorama.
A Cienfuegos: Allotjament amb encant:
Palacio Azul, Perla de Mar, La Unión o San
Carlos.

NOTES:
•
•
•
•

Es recomana reservar amb suﬁcient antelació per garantir la disponibilitat.
En el moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 10 viatgers conﬁrmats.
El màxim de viatgers serà de 20 persones.
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RESERVA:
PER REALITZAR LA RESERVA S’HA D’EFECTUAR UN DIPÒSIT DE 1.100 € (per persona en hab. Doble) ó
1.350 € (per persona en hab. Individual) DEL TOTAL DEL VIATGE, ABANS DEL DIA 15 DE SETEMBRE
DE 2019 I LA RESTA ABANS DEL 13 D’OCTUBRE 2019.
CALDRÀ INDICAR EL NOM COMPLET DE LA PERSONA O PERSONES INSCRITES, DNI I UN TELÈFON DE
CONTACTE, I FER L’INGRÉS AL COMPTE DE BARAKA CLUB DE VIATGES:
BANC SABADELL ES62 0081 0016 11 0002275536
Donat que és un viatge amb molta demanda i places limitades, s’aconsella consultar la disponibilitat
abans de fer l’ingrés.

NOTA. LA RESERVA DE PLAÇA ES CONSIDERARÀ CONFIRMADA UN COP FORMALITZAT EL
PAGAMENT, MOMENT EN EL QUE S’ADJUDICARAN ELS SEIENTS DE L’AUTOCAR.

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 en el catàleg Baraka 2017
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 CONSULTARLA EN DETALL. NOMÉS ENS L’HAN DE DEMANAR.
ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia
www.tedetertulia.com
tedetertulia@gmail.com
tel. 93 757 81 01

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