
Baraka escapada: La Habana como en casa 
per viatjar a l'abril, Maig, Setembre & Octubre de 2017 

Sortides els Divendres des de Madrid 
Ofereix NO vàlida per a Setmana Santa, Juny, Juliol & Agost 

Proposta d'escapada gaudir al màxim de l'Havana vivint en una casa local… 

Dia 1, Divendres: Madrid – l'Havana.  
Casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana. 
Presentació l'aeroport, almenys, dues hores abans de la sortida del vol. Seran, aproximadament, 9 
hores de vol. Entre els tràmits de duana i la recollida d'equipatge podeu sortir de l'aeroport més 
d'una hora després de l'arribada. Trasllat privat a casa. Us proposem anar a sopar alguna cosa en al-
gun paladar del Vedado o de l'Havana Vella. 

Dia 2, Dissabte: l'Havana.  
Casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana. 
Cortesia de l'agència: Quedareu amb algun dels nostres companys a Cuba per començar un autèntic 
recorregut de la vella ciutat: l'Havana Vella. Anirem en almendrón (cotxes clàssics dels anys 50 en els 
quals es mouen habitualment els habaneros), fins al punt des d'on començarem el recorregut. Des 
del Capitoli: travessar el Parc de la Fraternitat, després entrar per la calli Bisbe. Recorrerem les pla-
ces: Plaça Vella; Plaza de Sant Francisco; Plaza de la Catedral. Caminar amb calma i gaudir el ritme 
dels seus carrers i la seva gent.  

Dies 3, 4, 5 & 6, Diumenge, Dilluns , Dimarts & Dimecres: l'Havana.  
Casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana. 
Dies lliures a l'Havana. 

Dia 7, Dijous: l'Havana – Madrid.  
Nit a bord. 
Dia lliure a l'Havana. Sempre podeu tornar perquè us queda molt per veure de l'Orient i del centre 
l'illa. Podeu fer les últimes compres; prendre un mojito en La Bodeguita del Mitjà o gaudir dels Jar-
dins de l'Hotel Nacional de Cuba, situat a la zona del Vedado (es poden visitar els jardins encara que 
no estiguem allotjats en aquest hotel). En la tarda us recolliran a casa per portar-vos a l'aeroport i 
prendre el vol de retorn a Europa. Nit a bord. 

Dia 8, Divendres: Madrid: Arribem a Madrid. 

Preu per persona des de: 368,00 € + 338,00 € de taxes aèries intercontinentals. Les taxes aèries són 
aproximades. Es reconfirmarán al moment de la reserva i l'emissió de bitllets. Consultar suple-
ments o descomptes en funció de la disponibilitat real al moment de la reserva de vols i allotja-
ments. Tarifa OFERTA Promocional de Tour Operació, places limitades. Subjectes a disponibilitat al 
moment de la reserva, emissió en 72 hores una vegada confirmada les places aèries. 

El preu inclou: 

• Vols de Madrid a l'Havana i retorn, amb Cubana, Classe K. 
• Trasllado aeroport – casa a l'arribada a l'Havana. 
• Recorregut a peu de l'Havana (4 hores), sense menjar. 
• Allotjament a casa de lloguer Categoria Turista, durant 6 nits. 
• Trasllat casa – aeroport a la sortida de l'Havana. 
• Segur bàsic d'assistència en viatge. (consultar altres assegurances). 
• Documentació electrònica. 
• Assistència en destinació pel nostre personal (telèfon d'assistència 24 hores). 
• Taxes de duana a la sortida de Cuba (aproximadament 25.00 CUC). 



El preu no inclou: 

• Visat turista (22,00 € per persona). 
• Desdejunis (des de 5,00 CUC per persona i dia, pagament directe a la casa). 
• Serveis no descrits en l'itinerari. 

Suplement connexions a Madrid des de Balears, Canàries o altres ciutats: CONSULTAR. 
Suplement tarifa Tour Operació NO promocional Classe H: 229,00 €. 
Suplement tarifa Tour Operació NO promocional Classe H sortides al juny: 348,00 €. 
Suplement tarifa Tour Operació NO promocional Classe H sortides Julio & Agost: 586,00 €. 
Suplement Paquet d'Excursions Opcionals: CONSULTAR. 
Suplements possibles per persona per a allotjaments en hotels: CONSULTAR. 

Gràcies, per confiar-nos l'organització del seu viatge, 
Som experts a Cuba!


