Cultura e fe em Cuba
10 días - 9 Noites

LA HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS – SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO – CAMAGUEY
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS – CAYO SANTA MARIA – SANTA CLARA
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/

sua obra de estreia literária “O Velho e o Mar”. Tempo
para uma visita ao Santuário ou celebração da Eucaristia a pedido do grupo. Depois de visitar o cemitério
de Santa Ifigênia, ou o segundo cemitério mais importante do país, você também encontrará o cemitério de
Fidel Castro. Visita panorâmica da cidade: o Castelo
de San Pedro del Morro, Patrimônio da Humanidade,
construído em 1635 pelo engenheiro italiano Bautista
Antonelli, e considerado uma obra de incrível valor estético e histórico, etc. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite
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Uma religiosidade tenaz
que se manifesta através
de uma pequena
capela, uma igreja
que se tornou museu,
uma catedral ou uma
basílica que recuperou
ou seu esplendor. Uma
viagem em grupo que
promete experiências
incríveis em meio a uma
belisima natureza.

Día 1: La Habana
Chegada em Havana, capital de Cuba. Traslado ao hotel. Jantar de boas-vindas. Alojamento. Tempo livre.

Día 2: La Habana
Café da manhã. Dia dedicado à visita a Havana, capital
de Cuba, que tem cerca de três milhões de habitantes.
Patrimônio da Humanidade, é a maior cidade do Caribe. Há uma variedade surpreendente de fortes, catedrais, casas coloniais e museus que testemunham um
rico patrimônio. Cerca de 3.500 edifícios coloniais em
142 hectares, parcialmente reconstruídos desde 1976,
mas ainda há muito a ser feito. Passeio panorâmico
pela cidade fora das muralhas: o Capitólio, o Grande
Teatro, o Paseo del Prado (Paseo Martí), a Plaza de la
Revolución. Passeio a pé que começa na Plaza de la
Catedral que também tem vista para o esplêndido palácio do Marqués de Aguas Clara. Visita à Sé Catedral
dedicada à Imaculada Conceição e ao Museu Colonial, a residência mais antiga da praça e a única que
conserva a fachada original, sem pórtico. Visita à Plaza
de Armas, com o Palazzo de los Capitanes, sede dos
governadores espanhóis até 1899. É o edifício barroco mais notável de Cuba. Almoço durante a excursão.
Atravessando o “túnel de Havana”, visita ao Cristo da
Havana. Tempo para descubrir uma vista incrível da
cidade e contemplar o pôr do sol. Retorno ao hotel.
Jantar e pernoite.

Día 3: Cienfuegos – Trinidad
Café da manhã. Saída para Trinidad com uma visita
panorâmica a Cienfuegos, uma garota de Pérola do
Sul para o país mais bonito do país e um belo centro
histórico declarado Patrimônio da Humanidade em
2005. Parada para uma foto do Castelo de Nossa Senhora dos Anjos de Jagua e vista sobre uma história
florescente da cidade de aproximadamente 165.000
habitantes, refundada por cabelos franceses em 1819.
Vista geral de alguns de seus tesouros arquitetônicos: o
Palácio do Governo, ou bispado, Scuola di San Lorenzo,
ou Palácio Ferrer, ou antigo instituto de Monserrat. Vi-

sita à Catedral da Purísima Concepcion (1869). Almoço
durante a excursão. Continuação da viagem a Trinidad.
Na chegada, visita ao centro histórico, Trinidad e uma
das primeiras cidades fundadas por cabelos espanhóis,
nº 16 e foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO
em 1988. Visita à Igreja da Santíssima Trindade no
Palácio Brunet ano, agora Museu Romântico . Tempo
livre para passear pelo centro histórico: Casa da Música, artesanato e cerâmica. Possibilidade de tomar um
aperitivo na “La Canchanchara”, local que se tornou famoso pela sua bebida típica à base de rum, mel e lima.
Alojamento.

Día 4: Sancti Spiritus – Santiago de Cuba
Café da manhã. Saída para Santiago de Cuba e durante o trajeto breve parada em Sancti Spiritus, um pequeno centro colonial, capital da província homônima
fundada por Diego Velázquez de Cuellar em 1514.
Aqui Bartolomé De Las Casas, filho de um companheiro de Cristóvão Colombo, iniciou a sua missão, convertido a padre, graças a um pregador que ou chocou: “os
colonizadores não trazem Cristo, eles ou traem”.Visita
à Igreja Matriz, a mais antiga da ilha (séc. XVI). Almoço livre durante a viagem. Continuação ate Santiago
de Cuba (532 quilômetros). Chegada e acomodação
nos quartos reservados. Hora de descansar da viagem.
Curta caminhada ao redor do hotel para um primeiro
contato com a cidade que foi capital da ilha durante
a primeira metade do século XVI, é a mais caribenha
de Cuba, rica em história, famosa por seu povo alegre,
pela música tradicional e danças.

Día 5: Virgen de la Caridad del Cobre
Café da manhã. Saída para El Cobre onde se encontra
a Basílica de Nossa Senhora do Cobre, ou o destino de
peregrinação mais importante de Cuba, dedicado à
Virgem de la Caridad del Cobre, padrinho da ilha desde 1916. Há muita devoção à Virgem , tanto que Ernest
Hemingway, Embora não seja uma fosse católica, presenteou a Virgin com a medalha do Prêmio Nobel em
homenagem e agradecimento à pessoa que inspirou

Café da manhã. Saida para Camaguey, a alma católica
de Cuba. Visita a um dos lugares mais bonitos da cidade: a Plaza Juan de Dios de 1728 e sua pequena igreja originalmente pertencente aos frades franciscanos
conventuais, expulsos durante o período de expropriação e secularização. A igreja preserva o piso original e
outros detalhes. Curiosa representação da Santíssima
Trindade em figuras humanas, algumas das únicas representações existentes na América Latina (outra em
Lima na época do Vice-Reino). Tempo para visitar a
Catedral e as obras do padre dois pobres, ou Frei José
Olallo, primeiro santo de Cuba. Jantar e pernoite.

Día 7: San Juan de los Remedios – Cayo Santa
Maria
Café da manhã. Continuação da viagem até à localidade dos Remédios (263km). Almoço livre na chegada.
Passeio pela praça rodeado de prédios, dois séculos
XVIII e XIX, e a única cidade com duas igrejas na mesma praça. Visita à igreja fundada em 1600. O altar é de
esplêndido e bem conservado estilo barroco e o teto
de mogno e um dos mais bonitas da ilha. Continuação para Cayo San María, 48 quilômetros de terra que
o conectam com o continente. Check-in e alojamento.
Tempo livre para passeio pela praia. Jantar com bebidas incluídas.

Día 8: Cayo Santa Maria
Um dia relaxante à beira-mar: para caminhadas, nadar
na piscina ou no belo Mar do Caribe. Hospedagem
com regime tudo incluso.
Día 9: Santa Clara – La Habana
Café da manhã. Saída para Havana, com uma breve visita panorâmica de Santa Clara e a bela igreja de Nossa
Senhora del Carmen construída em 1744, com altares
a vários santos franciscanos e no centro de uma imagem de Nossa Senhora do Carmen, feita em 1762 cabelos Carmelitas Descalços de Havana. Santa Clara desempenha um papel importante na revolução cubana.
Continuação da viagem a Havana. Check-in e alojamento sem hotel. Tempo grátis. Jantar de despedida

Día 10: Regreso al País de origen
Café da manhã. Dependendo do horário do vôo internacional, traslado ao aeroporto para inicar a viagem de
volta para o Brasl.

