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CUBA
HAVANA + VARADERO

Desde

1109€
Preço por pessoa

9 Dias / 7 Noites

Descritivo do Programa:

Valores para grupo mínimo de 30 participantes.

1º Dia - Lisboa / Cuba
Comparência no aeroporto Internacional de Lisboa em hora a determinar, para formalidades de
embarque para o voo com destino a Cuba. Assistência à chegada e Transfer para o hotel em
Havana. Chegada ao hotel distribuição de quartos e alojamento nos mesmos. Resto de tarde livre.
2º e 3º Dia - Havana
Dias livres para conhecer esta espetacular cidade capital de Cuba. Serão programadas várias visitas
e atividades opcionais, com custo extra a todos os locais de interesse desta mítica cidade. Estadia
em regime de alojamento e pequeno almoço.
4º Dia - Havana / Varadero
Pequeno almoço no Hotel e em hora a determinar localmente, partida em autocarro para Varadero.
Chegada ao Hotel, check in e alojamento em Hotel de 4* quartos triplos e quádruplos em regime de
Tudo incluído.
5º ao 7º Dia - Varadero
Pequeno almoço no Hotel e em hora a determinar localmente, partida em autocarro para Varadero.
Chegada ao Hotel, check in e alojamento em Hotel de 4* quartos triplos e quádruplos em regime de
Tudo incluído.
8º Dia - Varadero/Havana …
Pequeno-almoço no hotel, check out e partida em hora a combinar localmente para o aeroporto de
Havana. Formalidades de embarque com destino a Lisboa..
9º Dia - … Lisboa
… Chegada a Lisboa. Fim da viagem

Inclui
•
•
•
•
•
•

Voo charter de lisboa com saída em classe económica com uma mala de porão
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Transferes colectivos
Estadia de 7 noites: 3 noites em Havana em regime APA e 4 noites em Varadero em regime TI
Seguro turístico
Assistência dos nossos guias no destino

Não Inclui
• Vistos: 25 euros por pax
• Taxas de entrada e saída do pais (25 USD/ pax)
• Outras despesas que não venham devidamente especificadas
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Se estás interessado neste destino, entra em contacto connosco para fazermos o programa à tua medida!
mailto:info@youngo.pt

tel:+351210436970

