
 

Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com

Des de  

1.250 € 

 
GC 1881 

Aquesta ruta resegueix la meitat occidental de l’Illa de Cuba: Des la pintoresca i decadent capital, La habana, passant per 

l’excel·lent regió verda de Pinar del Río, seu del millor tabac del món i de l’i

Cienfuegos i sobretot Trinidad, ambdós Patrimonis de la Unesco. Per acabar

lluny dels tràfecs de Varadero. La essència de Cuba està servida.

 

Ruta suggerida 

 

 

NOTA IMPORTANT:

www.ulissesviatges.com;  info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15

Cuba (14 die

La ruta del tabac, el patrimoni colonial 

i les millors platges

resegueix la meitat occidental de l’Illa de Cuba: Des la pintoresca i decadent capital, La habana, passant per 

eu del millor tabac del món i de l’incomparable vall de Viñales

Cienfuegos i sobretot Trinidad, ambdós Patrimonis de la Unesco. Per acabar uns dies de relax al quasi desc

tràfecs de Varadero. La essència de Cuba està servida. 

Itinerari suggerit 

 

 

 

 

Dies  1-3 .- Arribada a La Hav

de la Habana Vieja amb les seves 4 places, el castillo del 

morro, Habana Centro etc...

Dies 4 -6.- Visita de la vall de Viñales, de Pinar del Río 

(plantacions de tabac) i de la platja de Cabo Jutías

Dia 7 .- Ruta per les fantàstiques muntanyes de la Sierra 

del Rosario. Visita al poble ecològic de las Terrazas. 

Arribada a Playa larga (Península de Zapata)

Dia  8 .-Soroa-Cienfuegos. Visita de la “perla del sud

Dies 9-10.-  Visita del poble colonial de Trinidad. 

Topes de Collantes i  Playa Ancón.

Dia 11.- Visita del valle de los Ingenios (Plantacions de 

sucre). Arribada a cayo Coco

Dia 12.- Activitats per Cayo Coco i Cayo Guilermo 

(Reserva de El Bagá, snorkel, platja...)

Dia 13 .- Cayo Coco- Santa Clara. Visita de la mítica 

ciutat que acull les restes del Ché

Dia 14.- Santa Clara, Aeroport de La Habana

NOTA: Possibilitat d’allargar els dies a Varadero/ 

Matanzas abans de tornar a La habana

Preus i condicions 

Inclou: Allotjaments (combinat de cases particulars, Hotels i resorts)

de lloguer per als dies programats + Assegurança obligatoria cotxe+ 

ruta + 100% gestions 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge). Targeta turística.

IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger

Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

dies) 

tabac, el patrimoni colonial  

i les millors platges de l’illa. 

resegueix la meitat occidental de l’Illa de Cuba: Des la pintoresca i decadent capital, La habana, passant per 

ncomparable vall de Viñales, als refugis colonials de 

uns dies de relax al quasi desconegut Cayo Coco, 

Arribada a La Havana. Dos dies lliures. Visita 

de la Habana Vieja amb les seves 4 places, el castillo del 

morro, Habana Centro etc... 

Visita de la vall de Viñales, de Pinar del Río 

(plantacions de tabac) i de la platja de Cabo Jutías 

Ruta per les fantàstiques muntanyes de la Sierra 

del Rosario. Visita al poble ecològic de las Terrazas. 

(Península de Zapata) 

s. Visita de la “perla del sud” 

Visita del poble colonial de Trinidad. Parc de 

Playa Ancón. 

Visita del valle de los Ingenios (Plantacions de 

Coco 

Activitats per Cayo Coco i Cayo Guilermo 

(Reserva de El Bagá, snorkel, platja...).  

Santa Clara. Visita de la mítica 

ciutat que acull les restes del Ché 

Santa Clara, Aeroport de La Habana 

Possibilitat d’allargar els dies a Varadero/ 

Matanzas abans de tornar a La habana 

(combinat de cases particulars, Hotels i resorts) + cotxe 

Assegurança obligatoria cotxe+ dossier de 

Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

Targeta turística. 

a gust del viatger 
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Trinidad Malecón a La Habana 

  

Valle de Viñales Playa Ancón 

  

Cayo Coco Trinidad 

 


