
CUBA INÈDITA
Bellesa colonial

Durada: 15 DIES 
Sortida: 1 agost

SANTIAGO DE CUBA - CAMAGÜEY 
CAYO GUILLERMO - TRINIDAD 
SANTA CLARA - L’HAVANA

VIDEO

Santiago (Castell de San Pedro de la Roca)
Camagüey (Centre Històric) - Trinidad (Centre Històric)
L´Havana (Centre Històric)36



BAYAMO

SANTIAGO DE CUBA

CAMAGÜEY

 5 CAMAGÜEY
Esmorzarem i visitarem la ciutat de Camagüey 

 i els seus punts més interessants com són la 
Plaça San Joan de Déu, el Parc Agramonte, el Teatre 
Principal, el Casino Campestre, la Plaça del Carme, 
la Plaça de la Caritat i el Cementiri, on visitarem 
la cèlebre tomba de Dolores Rondón. Per dinar 
anirem a la festa del “puerco asao” on menjarem 
al pati d’una casona al més pur estil local. Sopar i 
allotjament.

 6 CAMAGÜEY - CAYO GUILLERMO
Esmorzar. Sortirem cap a Morón on farem un cafè o 
un mojito. Arribarem al Cayo per una espectacular 
carretera, el Pedraplen, que enllaça amb ponts les 
nombroses illes de la zona. Estada en règim de tot 
inclòs.

 7 CAYO GUILLERMO 
Després d’esmorzar anirem cap a la Marina, on 
agafarem un catamarà i navegarem vorejant 
petites illes i illots pròxims a la costa. També 
podrem gaudir d’una sessió de snorkeling a les 
aigües càlides i transparents de la segona barrera 
coral·lina més extensa del món, habitada per 
complexes formes de vida de diferents colors. 
Estada en règim de tot inclòs.

 8 CAYO GUILLERMO  
Aquest dia és lliure i l’aprofitarem per gaudir de la 
preciosa platja que ofereix aquest lloc paradisíac. 
Estada en règim de tot inclòs.
 

 99 CAYO GUILLERMO - TRINIDAD
Esmorzar. Anirem a Trinidad passant per la Torre 
Manaca – Iznaga, on coneixerem la particular 
història d’aquest lloc. Dinarem a Trinidad, la ciutat 
colonial millor conservada, des d’on va partir 
Hernán Cortés a la conquesta de  Mèxic. Sopar.

 1 BARCELONA  SANTIAGO DE CUBA
Sortida des de Barcelona cap a Madrid per agafar el 
vol amb destinació Santiago. Després dels tràmits 
de duana anirem a l’hotel. Sopar i allotjament.

 2 SANTIAGO DE CUBA
Després d’esmorzar coneixerem el centre històric 

, que ha sigut bressol de la Revolució Cubana 
de 1959. Visitarem la plaça de la Catedral i el Parc 
Céspedes, al voltant del qual es troben els palaus i 
carrers més importants de la ciutat. Anirem a dinar 
al restaurant del Castell de Morro des d’on tindrem 
una vista panoràmica de la ciutat. A continuació, 
visitarem el Museu 26 de Juliol, o antiga Caserna 
Moncada i de tornada a l’hotel, gaudirem de la 
vitalitat i el ritme dels carrers santiagueros i de 
la seva gent. A la nit, amb els nostres guies locals 
coneixerem els autèntics racons nocturns de la 
ciutat. Sopar i allotjament.

 3 SANTIAGO DE CUBA
Esmorzarem i anirem a visitar el Santuari de la 
Verge de la Caritat del Coure, patrona adorada 
de Cuba, tan pels devots catòlics, com per la religió 
Yoruba. Aquesta religió té les seves arrels a l’Àfrica 
on va ser portada pels esclaus a Amèrica i va servir 
de recolzament moral i espiritual. A continuació 
passejarem pel Parc Baconao i al mig dia, de 
tornada a la ciutat, anirem a Platja Siboney on 
dinarem. Sopar i allotjament.

 4 SANTIAGO - BAYAMO - CAMAGÜEY
Esmorzar. Anirem cap a Bayamo, on farem una 
panoràmica del centre històric d’una ciutat que, 
en el segle XVIII, va ser incendiada pels seus 
habitants. Dinar. Continuarem fins a Camagüey, on 
arribarem al final de la tarda. Farem una passejada 
nocturna amb una especialista en la influència de 
l’arquitectura catalana a Camagüey. Sopar

EL RITME DEL SON CUBANO ENS ACOMPANYA EN AQUEST COMPLET VIATGE 
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Preu: 4.977 euros

El preu inclou:

* Vols internacionals de línia regular.
* Allotjament en hotels de 5* a Santiago, 
Trinidad, Cayo Guillermo, 4* a Havana i 3* 
amb encant a Camagüey.
* Esmorzars en els hotels.
* 12 Dinars i 13 sopars als hotels o en 
restaurants seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 14 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 14 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge.
* Taxes d’aeroport i de combustible.
* Visat 
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Begudes extres en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:

Suplement individual: 799 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -200 euros
Consulta descomptes possibles a la web!
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panoràmica en autocar pel Museu de la Revolució; 
Parc Central, Gran Teatre de L’Havana; el Capitoli; el 
Malecón, la Plaça de la Revolució, la Universitat de 
l’Havana. Soparem en un conegut paladar i anirem 
al Cabaret Tropicana per veure l’espectacle, un 
dels més famosos al món sencer. Allotjament.

 13 L’HAVANA - OPCIONAL VIÑALES   
Esmorzar. Dia lliure per visitar la ciutat. 
Ens trobarem per sopar a La Guarida, 
lloc freqüentat per celebritats mundials. 
Anirem en cotxes clàssics o almendrones!.  
Opcionalment qui ho desitgi podrà fer visita a Las 
Terrazas , projecte ecològic situat en la Serra 
del Rosario, declarada per la UNESCO Reserva de 
la Biosfera, gaudint de la flora i la fauna cubanes 
i de la bellesa del lloc. Dinarem a la comunitat i 
després seguirem a la Vall de Viñales, particular 
entorn natural caracteritzat pels mogotes. 
Les fàbriques de tabac seran alguns dels 
enclavaments que veurem. Anirem a la Cova de 
l’Indi i recorrerem el seu riu subterrani en llanxes. 

 14 L’HAVANA  BARCELONA. NIT A BORD
Esmorzarem i disposarem d’un temps lliure per 
conèixer una mica més la vida en els carrers. 
Dinarem en un paladar, i el nostre comiat de 
l’Havana serà amb un mojito i una mica de música 
cubana als jardins de l’hotel Nacional. A l’hora 
convinguda, ens dirigirem a l’aeroport per a fer els 
tràmits pel retorn a Barcelona. Nit a bord.

 15 BARCELONA
Arribarem a Barcelona, via Madrid, després 
d’aquesta ruta per bells paisatges i ciutats que 
haurem recorregut en el nostre viatge.

A la nit pujarem Las Escaleras on trobarem música 
en directe. Allotjament.

 10 (TRINIDAD) EL NICHO
Al matí, després d’esmorzar, sortirem a recórrer la 
ciutat pels empedrats carrers del centre històric 

, per apreciar les casones i palauets colonials, 
i el Parc central. Després anirem a fer un dinar 
campestre i visitarem El Nicho per gaudir dels salts 
d’aigua del Caburní. Sopar i allotjament.

 11 TRINIDAD - SANTA CLARA - TAPASTE - HAVANA
Esmorzarem i sortirem cap a la ciutat de Santa 
Clara on visitarem el monument del Tren 
blindat, el parc principal de la ciutat, l’antiga 
estació de ferrocarrils i finalitzarem el recorregut 
en el monument on descansen les restes 
mortals del Ché Guevara. Dinarem a Santa 
Clara i seguirem el nostre camí cap a Tapaste.  
Entrarem al parc Escales de Jaruco, únic al 
món pel que fa a la flora, així com pel tipus 
d’elevacions muntanyoses que veurem. El punt 
ens ofereix una perspectiva única del skyline de 
L’Havana. Coneixerem la vida quotidiana cubana 
i reprendrem viatge cap a la capital de tots els 
cubans. Sopar en un dels millors paladars de la 
ciutat.

 12 L’HAVANA
Avui, havent esmorzat, caminarem per l’Havana 
Vella , la Plaça d’Armes, el carrer de los Oficios 
fins la Plaça de San Francisco de Asís, visitarem 
el museu del Ron, caminarem pel carrer dels 
Mercaderes fins a l’Hotel Ambos Mundos (on va 
viure Hemingway); continuarem cap a la plaça de la 
Catedral i després anirem a la Bodeguita del Medio.  
Dinarem en un restaurant i després farem una ruta 

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB

Informació d’interès:

Min 6 / 20 Max -6 hores SÍ



Baraka Luxury

Baraka d’Autor

Baraka C ircuit

Baraka en Privat

Baraka al teu Aire

Si vols viatjar a Cuba, tenim
més maneres de portar-t’hi...
Contacta directament amb el nostre 
departament especialitzat en aquesta 
destinació i descobreix la Cuba més
aut ntica cuba@baraka.travel

L’HAVANA
SANTIAGO DE CUBA
TRINIDAD
CIENFUEGOS
CAMAGÜEY
SIERRA MAESTRA
GUAMÁ
SANTA CLARA
VALLE DE VIÑALES
CAYOS DEL NORTE DE VILLA CLARA
I MOLT MÉS!

L’HAVANA
SANTIAGO DE CUBA
TRINIDAD
CIENFUEGOS
CAMAGÜEY
SIERRA MAESTRA
GUAMÁ
SANTA CLARA
VALLE DE VIÑALES
CAYOS DEL NORTE DE VILLA CLARA
I MOLT MÉS!

Descobreix l’esplendor de Cuba i meravella’t de la seva gent i la seva natura 
en un recorregut que es concentra en la part occidental de l’illa. Platges 
blanques dels Cayos, combinades amb un recorregut tradicional a les 
zones més emblemàtiques que guarden la història antiga i recent que han 
marcat el caràcter de la seva gent. 
Experiències amb cocotaxi o almendrones per l’Havana Vella, de bars per 
fer un mojito, gent que balla i música en viu, plats tradicionals de les taules 
cubanes i l’espectacle únic al món del Cabaret Tropicana. Fora de l’Havana, 
cita amb la Història a Santa Clara o Trinidad, on el temps s’atura. Tots els 
detalls els hem cuidat perquè tinguis una experiència esplèndida! 
Fora de les ciutats, ens deixarem atrapar per les carreteres petites per 
veure els paisatges i la flora exuberant de l’illa, testimonis muts de les 
reunions dels revolucionaris. A El Nicho tindrem un dia de natura, aire pur, 
preludi de l’arribada al paradís del Cayo del Norte de Villa Clara, on podràs 
fer activitats opcionals que faran única i personal la teva experiència a l’illa.

El preu inclou/no inclou:

A la web trobareu la fitxa completa 
del viatge i el detall de tot allò que 
el preu inclou i no inclou. 

Suplements i descomptes:
Descompte per venda anticipada 
(pàg. 4): -150 euros.
Suplement individual: 739 euros.
Consultes descomptes a la web!

39

CUBA ESPLÈNDIDA

Durada: 12 DIES 
Sortida: 12 agost

L’HAVANA, CIENFUEGOS, TRINIDAD & CAYOS DE VILLA CLARA

Preu: 4.228 euros -6 h SíMin 10 / 16 Max 

Consulta les opcions 
d’allotjament en cases 
particulars!


