
Baraka Circuit: Pinzellada de Cuba! 
visitant l'Havana, Santa Clara, Cienfuegos & Trinidad en 8 dies  

Sortides els següents Dissabtes: 21 de gener; 18 de febrer; 18 de març; 20 de maig; 17 
de Juny; 22 de Julio; 16 de setembre & 21 d'Octubre de 2017 

Volant amb Cubana des de Madrid 
Grup reduït de 4 a 6 viatgers 

Ruta en grup reduït, amb un màxim de 6 viatgers, que us permetrà conèixer l'occident de la illa. 

Dia 1, Dissabte: Madrid – l'Havana. 
Casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana. 
Hem d'estar en els mostradors de facturació a Madrid Barajas, Terminal 1, almenys, 2 hores abans de 
la sortida del vol. Facturació i control de passaport. Sortida en vol de Cubana des de Madrid, directe a 
l'Havana. A l'arribada a l'aeroport José Martí, ja a Cuba, passarem el control de duana i recollida 
d'equipatge. Considerar que estarem en l'aeroport molt més d'una hora des que aterrem fins que 
sortim rumb a casa. Nit lliure a l'Havana. 

Dia 2, Diumenge: l'Havana.  
Casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana. Esforçar & Menjar. 
Esmorçar. Quedarem per començar un recorregut autèntic de la vella ciutat: l'Havana Vella. Anirem 
en almendrón fins al punt des d'on començarem el recorregut. Des del Capitoli: travessar el Parc de 
la Fraternitat, després entrar a l'Havana Vella per la calli Bisbe. Recórrer les places més boniques de la 
zona: Plaça Vella, Plaza de Sant Francisco, Plaza de la Catedral. Caminar amb calma per l'Havana i 
gaudir el ritme dels seus carrers i de la seva gent. Us convidaran a un Mojito o a beure alguna cosa 
refrescant en alguna de les terrasses de la Vella Havana, així com a menjar en un dels millors paladars 
de l'Havana Vella. Havent dinat sortirem en algun dels cotxes antics, d'aquells dels anys 50 del passat 
segle, a recórrer l'Havana moderna: Plaza de la revolució i la zona del Vedado, però abans farem una 
parada en el mundialment conegut i cèlebre Floridita, per després continuar pel Malecón rumb al 
glamuroso barri de Miramar. Anirem per la cèlebre Cinquena Avinguda per conèixer de la història i 
arquitectura d'aquesta zona de la ciutat. De retorn al Vedado acabarem en el Nacional de Cuba, on 
podem gaudir dels jardins i de la vista al mar. Retorn a casa per compte del viatger. Nit lliure a 
l'Havana.  

Dia 3, Dilluns: l'Havana. Esmorçar. 
Casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana. 
Esmorçar. Dia lliure per gaudir de la vitalitat de l'Havana, una ciutat fascinant. 

Dia 4, Dimarts: l'Havana – Santa Clara – Cienfuegos.  
Casa de lloguer Categoria Turista en Cienfuegos. Esmorçar & Menjar. 
Esmorçar. Estarem amb maletes llestes a les 8:30 per sortir de l'Havana rumb a l'autopista de 8 vies. 
Tenim unes tres hores llargues de carretera. Pel camí veurem persones que estan fent ampolla (acte 
stop). Arribada a Santa Clara. Menjar en Santa Clara. Visitarem el mausoleu Ché Guevara i les zones 
històriques més emblemàtiques de la ciutat. Continuarem viatgi rumb a Cienfuegos. Després 
d'instal·lar-nos farem un recorregut nocturn del centre de la ciutat i anirem a veure la posta de sol 
(en dependència de la temporada de l'any) des del Palau del Valle, serà una experiència si el temps 
ens ho permet. Nit lliure a Cienfuegos.  



Dia 5, Dimecres: Cienfuegos – Trinidad – Cienfuegos.  
Casa de lloguer Categoria Turista en Cienfuegos. Esmorçar & Dinar. 
Esmorçar Posar rumb a la ciutat de Trinidad, la millor conservada de les ciutats colonials. Us proposo 
caminar per la ciutat de Trinidad, que és com viatjar enrere en el temps, i deixar-vos sorprendre per la 
singularitat d'aquesta vila. Hi ha moltes coses que fer i veure. Avui també anirem a recórrer la zona 
del Valle dels Enginys (mirador) i la Torre Manaca Iznaga. Menjar en algun paladar en Trinidad i retorn 
a la ciutat de Cienfuegos. Nit lliure a la ciutat de Cienfuegos. 

Dia 6, Dijous: Cienfuegos – Vas tapar – Platges de l'Est – l'Havana.  
Casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana. Esmorçar & Dinar. 
Esmorçar. Estarem amb maletes llestes a les 8:00 per sortir de Cienfuegos rumb a la 8 vies. Tindrem 
unes 3 hores de carretera fins a la zona de Vas tapar. Arribarem al Km 18, on abandonarem la 8 vies 
per desviar-nos per carreteres de camp, travessar el petit poblet de Vas tapar, on farem una paradita 
per estirar els peus a casa d'una família local, també podem prendre una mica de beure, o un cafè, a 
la casa, coneixent així una mica de la vida quotidiana d'aquesta família cubana, o prendrem un 
guarapo, en la guarapera del poble. Anirem amb una excel·lent coneixedora de la zona i guia qui fins 
a les Escales de Jaruco. El Parc Escales de Jaruco us reserva unes vistes impressionants de la regió 
occidental i us permet endinsar-vos en la naturalesa a través dels camins fets per l'home entre els 
mogotes de la zona. Al final del camí veurem el litoral habanero, i el sky line de la capital, des d'una 
perspectiva que pocs visitants tenen l'oportunitat d'admirar i gaudir. En poc més d'una hora estarem 
de retorn a Vas tapar, on menjarem a la mateixa casa. Després de la sobre taula, habitual a Cuba, 
sortir de Vas tapar per posar rumb a les Platges de l'Est de l'Havana, on podrem gaudir del mar i 
prendre una mica de sol si no arribem molt tarda. Anirem a través de carreteres rurals, la qual cosa 
ens permetrà conèixer i veure una mica més de la Cuba menys freqüentada. Continuar a l'Havana.  

Dia 7, Divendres: l'Havana – Europa.  
A bord del vol Havana – Madrid. 
Esmorçar. Temps lliure per gaudir de l'Havana. En la tarda trasllat a l'aeroport per prendre el vol de 
retorn a Europa. Nit a bord del vol intercontinental. 

Dia 8, Dissabte: Madrid: Arribada a Europa 

Preu per persona des de: 1.079,00 € + 338,00 € de taxes aèries, taxes aèries subjectes a confirmació 
al moment d'emissió. Preu vàlid per a mínim 4 viatgers i màxim 6. Consultar suplements en cas de 
ser 2 viatgers. Sortida garantida amb 4 viatgers. Classe K OFERTA. 

El preu inclou: 

• Vols de Madrid a l'Havana, amb Cubana en classe Turista. Classe K OFEREIX. Emissió 72 H. 
• Consultar suplements per a sortides des de Balears, Canàries o altres ciutats de península. 

Consultar preus i disponibilitat volant amb Air Europa, EVELOP, Air France KLM o Iberia. 
• Trasllats de l'aeroport a l'allotjament a l'Havana, a l'arribada. 
• Transport climatizado & chofer de la sortida d'Havana fins a retorn a Havana (dies 4, 5 & 6). 
• Trasllats en cotxes clàssics per a algunes activitats a l'Havana. 
• 3 nits a casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana, amb desdejuni. 
• Visita de l'Havana Vella, en privat, amb menjar en paladar. 
• Recorregut de l'Havana Moderna en cotxes clàssics, amb Floridita i Hotel Nacional. 
• Recorregut de la ciutat de Santa Clara, amb menjar en paladar. 
• City Tour de Trinidad, amb menjar en paladar. 
• 2 nits a casa de lloguer Categoria Turista en Cienfuegos, amb desdejuni. 
• Visita al poblat de Vas tapar i Les Escales de Jaruco, amb menjar a casa local. 



• Visita en trànsit a les Platges de l'Est de l'Havana. 
• 1 nit a casa de lloguer Categoria Turista a l'Havana, amb desdejuni. 
• Trasllats a l'aeroport de l'Havana a la sortida.  
• Tour capdavanter local a Cuba durant la ruta (dies 4, 5 & 6). 
• Esmorçars (6) & Dinars (4) detallades en l'itinerari. 
• Trasllat des de l'allotjament a l'aeroport, a la sortida de l'Havana. 
• Segur bàsic d'assistència en viatge, obligatori a Cuba (Consultar altres assegurances). 
• Assistència en destinació pel nostre personal (telèfon d'assistència 24 hores). 
• Documentació electrònica.  
• Visat Turista. 
• Taxes de duana a la sortida de Cuba (aproximadament 25.00 CUC). 
• Vol intercontinental l'Havana – Madrid amb Cubana. 

El preu no inclou: 

• Serveis no descrits en l'itinerari. 
• Propines per a guies, xofers i maleters. 
• En alguna visita pot no estar inclosa l'entrada a algun museu, s'informarà prèviament. 
• Aigua o begudes durant els trasllats en l'autobús. 
• Propines en restaurants, etc. Begudes extres en els sopars, menjars o esmorçars. 

Suplements aeris possibles per persona amb Cubana en Tarifes no PROMO:  
Temp. Ext. Baixa: GEN; FEB; MAR; ABR (excp. 5 a 17); MAI; des de 17 SEP; OCT & NOV.  
Classe H: 65,00 €. 
Temp. Baixa: 5 al 17 ABR, JUN, 1 al 10 JUL, 16 AGO al 16 SEP 2017. Classe H: 182,00 €. 
Temp. Baixa: 5 al 17 ABR, JUN, 1 al 10 JUL, 16 AGO al 16 SEP 2017. Classe S: 235,00 €. 
Temp. ALTA: 11 JULIOL al 15 AGOST de 2017. Classe H: 405,00 €. 
Temp. ALTA: 11 JULIOL al 15 AGOST de 2017. Classe S: 459,00 €. 
Temp. Baixa: Classe Club Tropical: 653,00 €. 
Temp. ALTA: 11 JULIOL al 15 AGOST de 2017. Classe Club Tropical: 771,00 €. 
Suplement connexions a Madrid des de Balears, Canàries o altres ciutats: Consultar. 

Suplements aeris possibles per persona, volant amb Air Europa en 2017: 
Temporada Baixa: 10/01/2017 al 06/04/2017; 20/04/2017 al 23/06/2017; 16/09/16 al 31/10/2017.  
Clase Q: 89,00 €. Clase T: 250,00 €. Clase Business I: 1.599,00 €. Tasas: 479,00 €, en vez de 338,00 €. 

Temp. Mitja: hasta 09/01/2017; 15/04/2017 al 19/04/2017; 24/06/2017 al 13/07/2017; 17/08/2017 al 
15/09/2017. Clase Q: 153,00 €. Clase T: 324,00 €. Clase Business I: 1.599,00 €. Tasas: 479,00 €. 

Temp. Alta: 7 al 14/4/17; 14/7/17 al 26/8/17. Clase Q: 199,00 €. Clase T: 386,00 €. Business I: 1.835,00 €. 

Suplements posibles per persona: 
Suplement Individual Categoría Turista: 138,00 €. 

Suplements possibles per persona per a allotjaments en cases a l'Havana: 
Betty´s Home, Categoría Confort, en Plaza: 23,00 € en base a 4 viajeros, per les 4 nits. 
Betty´s Home, Categoría Confort, en Plaza: 142,00 € en base a 2 viajeros, per les 4 nits. 
Casa Don Carlos, Categoría Confort: 36,00 € en base a 4 viajeros, per les 4 nits, con desayuno.  
Casa Don Carlos, Categoría Confort: 166,00 € en base a 2 viajeros, per les 4 nits, con desayuno. 
Casa Doña Mayra, Categoría Confort, en el Vedado: 95,00 € en base a 4 viajeros, per les 4 nits.  
Casa Doña Mayra, Categoría Confort, en el Vedado: 285,00 € en base a 2 viajeros, per les 4 nits.  
Pop, apartamento con encanto, Premium: 47,00 €, en base a 4 viajeros, per les 4 nits de estancia. 



Pop, apartamento con encanto, Premium: 190,00 € en base a 2 viatgers, per les 4 nits de estancia. 
Focsa, apartamento con encanto, Confort: 24,00 € en base a 6 viatgers, per les 4 nits. 
Focsa, apartamento con encanto, Confort: 84,00 € en base a 4 viatgers, per les 4 nits. 
Focsa, apartamento con encanto, Confort: 261,00 € en base a 2 viatgers, per les 4 nits. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 182,00 € en base a 6 viatgers, per les 4 nits. Piscina Privada. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 320,00 € en base a 4 viatgers, per les 4 nits. Piscina Privada. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 736,00 € en base a 2 viatgers, per les 4 nits. Piscina Privada. 
Maison Karin Valentina, Cat. Premium: 206,00 € base 6 viatgers, per les 4 nits. Piscina & esmorçar. 
Maison Karin Valentina, Cat. Premium: 356,00 € base 4 viatgers, per les 4 nits. Piscina & esmorçar. 
Maison Karin Valentina, Cat. Premium: 713,00 € base 2 viatgers, per les 4 nits. Piscina & esmorçar. 
Paseo 206, Luxury Boutique, Junior Suite: 546,00 €, per les 4 nits. Amb esmorçar inclòs. 
Paseo 206, Luxury Boutique, Master Suite: 760,00 €, per les 4 nits. Amb esmorçar inclòs. 
Paseo 206, Luxury Boutique, Room Master Roof: 973,00 €, per les 4 nits. Amb esmorçar inclòs. 

Suplements possibles per persona per a allotjaments en hotels a l'Havana: 
Hotel Copacabana, 3*** TEMP BAIXA Jun, May, Sep y Oct: 85,00 € per 4 nits. N.: 42,00 €. 
Hotel Copacabana, 3***. TEMP MITJA Jul & Ago 2017: 108,00 € per 4 nits. N.: 78,00 €. 
Hotel Copacabana, 3*. T. ALTA 1/11/16 a 30/4/17; S. Santa: 132,00 €, per 4 nits. N. ext: 54,00 €. 

Hotel Tejadillo; Hotel Habana 612; Hotel Los Frailes, o similar, 3*** con encanto en La Habana Vieja. 
TEMPORADA BAJA: 207,00 €, por total de las 3 noches de estancia. N.: 72,00 €. 
TEMPORADA ALTA: S. Santa y FIHAV: 283,00 €, por 3 noches de estancia. N. extra: 89,50 €. 

Hotel Terral; Hotel Florida; Hotel Armadores de Santander, o similar, 4**** con encanto en Habana. 
TEMPORADA BAJA: 259,00 €, por total de 4 noches de estancia. N.: 84,00 €. 
TEMPORADA ALTA: S. Santa y FIHAV: 358,00 €, por total de 4 noches. N. extra: 108,00 €. 

Suplements possibles per persona per a allotjaments en Cienfuegos: 
Bella Perla Marina, Casa Premium: 85,00 € per persona, per les 2 nits amb esmorçar. 
Hotel Faro de Luna, 3***. Temporada Baixa: 65,00 €, per persona, per 2 nits. N. extra: 45,00 €. 
Hotel Faro de Luna, 3***. Temp. Alta 01/11/2016 a 30/04/2017: 81,00 € per 2 nits. N. ext: 52,00 €. 
Hotel La Unión, 4****. Temporada Baixa: 136,00 €, por persona, per 2 nits. N. ext: 78,00 €. 
Hotel La Unión, 4****. Temp. Alta 01/11/2016 a 30/04/2017: 197,00 € per 2 nits. N. ext: 108,00 €. 

Observacions importants: 

1. Es pot volar amb altres companyies aèries (Iberia, Air France, KLM o Air Europa), en tal caso 
consultar suplements o descomptes possibles. Amb aquestes companyies podem sortir des 
de Barcelona, Bilbao, Màlaga i altres ciutats, amb vols de connexió. 

2. Aquesta ruta, segons operativa de vols, ens permet fer nits addicionals al final del viatge a 
l'Havana o en alguna platja, com Varadero, Cayo Llarg, Cayos del nord de Vila Clara. 

3. Consulti suplements per a allotjaments en hotels, en comptes de cases de lloguer. 
4. Es recomana reservar amb suficient antelació per garantir disponibilitat. 
5. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
6. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions del Segur d'Anul·lació. 
7. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 4 viatgers confirmats. 
8. Per a aquest programa comptem amb Tour Capdavanter a Cuba al llarg de la ruta.  

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


