Varadero, Cayo Largo, Havana e Panamá
9 dias e 8 noites

Quem vai a Cuba merece a visão diversificada que o país oferece. Havana é a capital cultural repleta de apelos arquitetônicos e
intensa vida musical. Varadero tem fama de maravilhoso reduto de sol e mar. Cayo Largo vai além: é um recanto isolado que
garante tranqüilidade em 27 km de praias brancas. Agora pense em incluir mais a tudo isso que Cuba tem de bonito e seu passeio
ficará completo: inclua Panamá porque vale a pena.

Roteiro
DIAS
1 Havana, Varadero, Cuba
Recepção no aeroporto de Havana e traslado ao hotel em Varadero (aproximadamente 01:30h de duração). Os apartamentos estarão
disponíveis a partir das 15h00.
2 Varadero
Dia livre para aproveitar as lindas praias.
3 Varadero, Havana, Cayo Largo
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Havana (aproximadamente 01:30h de duração) para embarque a Cayo Largo.
Chegada e hospedagem.
4 Cayo Largo
Dia livre para aproveitar as lindas praias.
5 Cayo Largo, Havana
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque a Havana. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
6 Havana
Dia livre para conhecer a cidade e suas atrações, como o centro histórico, a Marina Hemingway, o famoso bar Bodeguita Del Médio,
etc.
7 Havana, Cidade do Panamá
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque rumo a Cidade do Panamá. Chegada e traslado ao hotel. O apartamento
estará disponível após as 16h. Hospedagem.
8 Cidade do Panamá
Dia livre para atividades independentes.
9 Cidade do Panamá
Dispomos dos apartamentos até as 12h. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto.
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Serviços Incluídos
2 noites de hospedagem em Varadero
2 noites de hospedagem em Cayo Largo
2 noites de hospedagem em Havana
2 noites de hospedagem na Cidade do Panamá
Café da manhã diário
Sistema "Tudo Incluído" em Varadero e Cayo Largo
Boleto aéreo Havana / Cayo Largo / Havana
Visto de entrada em Cuba
Traslados de chegada e saída em Varadero, Cayo Largo, Havana e na Cidade do Panamá

Serviços Excluídos
Passagens aéreas, seguros, taxas de embarque e governamentais nos aeroportos, refeições não mencionadas,
gastos extras pessoais como telefonemas, lavanderias, etc e todos ítens não relacionados como incluído.
Taxa de saída de Cuba de 25,00 CUC (Taxa deve ser paga diretamente pelo passageiro noaeroporto de
Havana)
Opcionais

· Cartão de assistência GTA Bronze
· Cartão de assistência GTA Euromax
Observações

- É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque.
- É necessário vacinação contra febre amarela com 10 dias de antecedência a viagem ao Panamá.
- É necessário que o passageiro esteja portando o comprovante internacional de vacinação emitido pela ANVISA.
- Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos e sujeitos a alterações sem prévio
aviso.
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