
 

Cuba al complert. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
IBERIA: BARCELONA – MADRID – LA 
HABANA – MADRID – BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
domèstica: LA HABANA – SANTIAGO DE 
CUBA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats privats aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de quatre nits a l’HOTEL 
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL (Luxe) o 
similar a La Habana.  
•Estada de dues nits a l’HOTEL MELIA 
SANTIAGO (Luxe) o similar a Santiago de 
Cuba.  
•Estada d’una nit a l’HOTEL PERNIK 
(Turista) o similar a Holguin. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL COLON 
(Turista) o similar a Camagüey. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL BRISAS 
TRINIDAD DEL MAR (Turista Superior) o 
similar a Trinidad. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL UNION 
(Turista Superior) o similar a Cienfuegos. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL LOS 
CANEYES (Turista) o similar a Santa 
Clara. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL 
IBEROSTAR ENSENACHOS (Luxe) o 
similar a Cayo Santa Maria. 
•Àpats: 15 esmorzars, 14 dinars i 14 
sopars. 
•Visites i entrades segons itinerari amb 
guia local de parla espanyola. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones. 
•Tramitació visat d’entrada a Cuba.  

•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge. 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Assegurança cancel�lació viatge (80 
€ per persona, fins a 5.000 €). 
•Taxa local sortida (25 € pagament 
directe). 
•Begudes durant els àpats (excepte a 
l’Hotel Iberostar Cayo Ensenachos). 
•Propina xofer i guia. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 
 

Sortida del 16 de març a l’1 d’abril 
de 2018. 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

16 març BARCELONA – MADRID - LA 
HABANA 
Vol a La Habana, via Madrid. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL 
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL (Luxe) o 
similar. Sopar i allotjament. 
 

17 març LA HABANA 
Esmorzar . Al matí, visita privada de 
la Habana Vieja. Dinar. A la tarda, 
continuació amb la visita privada de la 
Habana Moderna. Sopar i allotjament. 
 

18 març LA HABANA – PINAR DEL 
RIO – VIÑALES – LA HABANA 
Esmorzar. Sortida per realitzar 
l’excursió de dia sencer a Pinar del 
Río y Viñales. En ruta, visita a la 
fàbrica de rom “Guasyabita del Pinar”. 
Continuació amb el passeig per la Vall 
de Viñales. Dinar. A la tarda, visita al 
Mural de la Prehistòria. Sopar i 
allotjament. 
 

19 març LA HABANA – SANTIAGO DE 
CUBA 
Esmorzar. Vol regular amb destí 
Santiago de Cuba. Arribada, assistència i 
visita privada de Santiago de Cuba 
amb dinar inclòs. Trasllat a l’HOTEL 
MELIA SANTIAGO (Luxe) o similar. 
Sopar i allotjament. 
 

20 març SANTIAGO DE CUBA 
Esmorzar. Durant el dia d’avui 
realitzaran la visita al Parc Baconao 
amb dinar inclòs. Sopar i allotjament. 

“Viatge amb professor” Sr. Francesc Lozano Winterhalder  
(Llicenciat en Ciències, Màster en Humanitats i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE).  

21 març SANTIAGO DE CUBA - 
HOLGUÍN 
Esmorzar. Sortida cap a Birán, on 
visitaran la Finca de la família Castro. 
Dinar. Continuació cap a Holguin on 
realitzaran una visita panoràmica de 
la ciutat. Acomodació a l’HOTEL 
PERNIK (Turista) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

22 març HOLGUÍN – CAMAGÜEY 
Esmorzar. Durant el dia d’avui, 
realitzaran la visita a les plantacions 
de la zona. Continuació amb la visita 
al museu Chorro de Maita. Dinar. A la 
tarda, seguiran ruta fins a Camagüey. 
Arribada i visita panoràmica de la 
ciutat. Acomodació a l’HOTEL COLON 
(Turista) o similar. Sopar i allotjament. 
 

23 març CAMAGÜEY – LLACUNA 
REDONDA – SANCTI SPIRITUS – 
TRINIDAD 
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a 
Morón on realitzaran un passeig amb 
llanxa per Llacuna Redonda. 
Continuació fins a Sancti Spiritus. 
Dinar en una típica taberna 
Yayabo. A la tarda, visita 
panoràmica de la ciutat. Acomodació 
a l’HOTEL BRISAS TRINIDAD DEL MAR 
(Turista Superior) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 
 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 4.450 € 
Supl. individual    800 € 



 

Cuba al complert. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117—08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

24 març TRINIDAD 
Esmorzar. Excursió de dia sencer a 
la Vall dels Ingenios amb dinar 
inclòs. Recorregut per la vall camí a la 
torre Manaca Iznaga. Visita de l’Hisenda 
Guaimaro i San Isidro de los 
Desfiladeros. Continuació amb la visita 
panoràmica de Trinidad. Sopar i 
allotjament. 
 

25 març TRINIDAD 
Esmorzar. Recorregut de dia sencer 
dels “Centinelas del Río Melodioso” 
al Parc Guanayara a Topes de Collantes 
amb dinar inclòs. Sopar i allotjament. 
 

26 març TRINIDAD – CIENFUEGOS 
Esmorzar. Sortida direcció a la Llacuna 
Guanaroca, on podran observar els 
flamencs. Arribada a Cienfuegos, on 
realitzaran un recorregut per la 
ciutat. Dinar. Acomodació a l’HOTEL 
UNION (Turista Superior) o similar. 
Sopar i allotjament.    
 

27 març CIENFUEGOS – PLAYA 
GIRON - GUAMA – CENTRAL 
AUSTRALIA - SANTA CLARA 
Esmorzar. Sortida cap a Playa Giron 
(Badia Cochinos) i continuació cap 
Guamá, situada a la fangosa Península 
de Zapata, centre turístic al mig de la 
formosa Llacuna del Tresor, és una 

“Viatge amb professor” Sr. Francesc Lozano Winterhalder  
(Llicenciat en Ciències, Màster en Humanitats i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE).  

NOTA: Pressupost calculat amb data 10 
d’octubre de 2017 per un mínim de 25 
persones. Qualsevol alteració en el canvi 
de divisa, tarifa aèria, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final. 

RESERVA EN FERM: 
Fotocopia del passaport vigent i dipòsit 
de  1.000 € per persona. 

 visita al Central Australia i continuació 
fins a Santa Clara. Dinar en ruta. 
Acomodació a l’HOTEL LOS CANEYES 
(Turista) o similar. Sopar i allotjament. 
 

28 març SANTA CLARA – CAYO 
SANTA MARIA 
Esmorzar. Al matí, recorregut per la 
ciutat de Santa Clara. Dinar. A la 
tarda, sortida cap a Cayo Santa Maria. 
Acomodació a l’HOTEL IBEROSTAR 
ENSENACHOS (Luxe) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

29 març CAYO SANTA MARIA 
Dia lliure per gaudir de les platges del 
cayo i les instal�lacions de l’hotel a 
règim de Tot Inclòs. Possibilitat de 
realitzar alguna excursió aquàtica. 
Allotjament.  
 

30 març CAYO SANTA MARIA – LA 
HABANA  
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a 
La Habana. Dinar en ruta. Arribada a 
La Habana. Acomodació a l’HOTEL 
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL (Luxe) o 
similar. Temps lliure. Allotjament. 
 

31 març LA HABANA - MADRID 
Esmorzar. Temps lliure. Vol amb destí 
Barcelona, via Madrid. Nit a bord. 
 

1 abril MADRID – BARCELONA 
Arribada a Barcelona.  


