
                         
 

 

CUBA 
Novos Ritmos da História 
 

Com Luiz Estevam “Duda” Fernandes | 23 de fevereiro a 02 de março de 2020 

Extensão opcional a Cayo Santa Maria 



                         
 

Cuba está em plena transformação, o país vive o contraste intenso entre duas formas de ver o 

mundo sobrepostas, aparentemente distintas. Não ao ritmo de salsa, sua música dançante que 

enche os bares à noite, mas em um passo mais lento, manhoso e contínuo. A história 

permanece lá, mostrada seja nas fachadas das construções através dos séculos em Trinidad ou 

“La Habana”, nos carros reluzentes dos anos 50 que desfilam pelo Malecón, ou nos museus 

que relatam os acontecimentos mais recentes, pós-mudança para o regime socialista. 

Olharemos Cuba em sua cronologia, através dos elementos arquitetônicos, artísticos e sociais, 

para compreender um pouco deste novo ritmo que o país se acomoda. 

 

Roteiro resumido (Viagem Principal) 
 

 1º dia – 23/02/2020 – São Paulo – Havana 

 2º dia – 24/02/2020 – Havana 

 3º dia – 25/02/2020 – Havana 

 4º dia – 26/02/2020 – Havana  

 5º dia – 27/02/2020 – Havana – Cienfuegos - Trinidad 

 6º dia – 28/02/2020 – Trinidad 

 7º dia – 29/02/2020 – Trinidad – Santa Clara - Havana 

 8º dia – 01/03/2020 – Havana – Retorno a São Paulo 

 9º dia – 02/03/2020 – Chegada em São Paulo 

 

Especialista Luiz Estevam “Duda” Fernandes 

 

Historiador formado pela Unicamp e professor adjunto de História das 

Américas e História Cultural na Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Tem pós-doutorado pela University of Texas (Austin) e é autor 

de inúmeros artigos em temas como ensino, história, religiosidade, 

identidade e alteridade, entre outros, bem como de livros de divulgação, 

acadêmicos e didáticos. Publicou os títulos História dos Estados Unidos 

(Ed. Contexto, 2010) com Leandro Karnal, Sean Purdy e Marcus Vinícius de Morais) e Santos 

Fortes (Ed. Rocco, 2017) com Leandro Karnal. É professor da Casa do Saber e também já 

ministrou cursos no Clube Harmonia, Na Sala e ViverArte. Como palestrante, atua em eventos 

de empresas, convenções e congressos debatendo diversos temas culturais, comportamentais, 

sociais, históricos e filosóficos. 
  

 



                         
 

 

Roteiro detalhado (Viagem Principal) 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 - 23/02/20 | São Paulo – Havana (-/-/J) 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos com 3 (três) horas de antecedência 

para embarque com destino a Havana. Chegada em Cuba pelo Aeroporto Internacional José 

Martí, próximo à cidade. Em seguida, traslado para o hotel e acomodação. Restante da tarde 

livre. À noite, desfrutaremos de nosso agradável jantar de boas-vindas. 

 

Opcional: Passeio à Fábrica de Arte Cubana 

A visita à Fábrica de Arte Cubana nos proporcionará conhecer o cenário das artes em Cuba, 

um projeto cultural que oferece o que há de mais interessante em Havana na atualidade. 

Fundada pelo músico e compositor X Alfonso e apoiada por um notável grupo de pessoas 



                         
 

criativas, desde 2014 a antiga fábrica de azeite cede espaço para jovens criativos de todos os 

campos das artes como cinema, música, dança, artes plásticas, literatura, moda e design 

gráfico. Após a visita, retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 2 – 24/02/20 | Havana (C/A/-) 

Neste dia conheceremos um pouco mais da Havana colonial passeando pelo centro histórico, 

declarado como Patrimônio Cultural pela UNESCO em 1982. Caminharemos por “La Habana 

vieja” explorando suas pequenas ruas e praças e contemplando imponentes edifícios como o 

Palácio de los Capitanes Generales, um dos mais importantes exemplares de arquitetura 

barroca da cidade, que serviu de sede do governo colonial espanhol até o final do século 19. 

Visitaremos o Museu da Revolução, instalado no antigo Palácio Presidencial, cujo acervo conta 

sobre a chegada de Fidel Castro e Che Guevara em Havana e o momento da instalação do 

regime comunista na ilha. Mais tarde, seguiremos para um coquetel no charmoso terraço do 

Hotel Ambos Mundos, famoso pelas vistas incríveis que proporciona da cidade de Havana e 

também por ter sido o primeiro endereço de moradia do escritor Ernest Hemingway. Ali, 

curtiremos um momento de descontração ao ritmo da Salsa e aprenderemos alguns passos 

com um instrutor profissional. Após o passeio, retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 3 – 25/02/20 | Havana (C/A/-) 

Neste dia conheceremos um pouco da vida cotidiana dos cubanos visitando o bairro de Cayo 

Hueso. Ali visitaremos o centro cultural “Callejón de Hamel” e aprenderemos um pouco sobre 

seu projeto comunitário. Caminharemos pela região e conheceremos sobre suas 

características, a influência da religião afro-cubana e seu impacto na sociedade local. Após o 

almoço, admiraremos as valiosas coleções do Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Em 

seus dois edifícios encontraremos impressionantes coleções de arte mundial, como a Colección 

de Arte Universal, que fica no edifício principal. Também há a Collección de Arte Cubano, um 

tesouro com mais de 30 mil peças, que testemunha a produção simbólica realizada na ilha 

desde o século XVII. Após a visita, retorno ao hotel e restante do dia livre. 

 

Dia 4 - 26/02/20 | Havana (C/A/-) 

Neste dia iremos conhecer a parte moderna de Havana, incluindo o Malecón, a mais famosa 

avenida da orla cubana. Sua construção iniciou-se em 1901, e ali poderemos contemplar 

exemplares arquitetônicos de diversos períodos, em uma combinação de estilos bastante 

incomum. Visitaremos a Nostalgicar, uma oficina familiar de automóveis antigos, onde 

veremos os apaixonantes carros vintages cubanos. Após o almoço, seguiremos para o Hotel 

Nacional, um ícone arquitetônico e símbolo da história, cultura e identidade cubana. Localizado 

no bairro Vedado, o hotel fica a poucos metros do oceano e proporciona uma bela vista da Baía 

de Havana. 

Após o passeio, retorno ao hotel e pernoite. 



                         
 

 

 

 

Dia 5 - 27/02/20 | Havana – Cienfuegos - Trinidad (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, deixaremos Havana com destino a Trinidad. No caminho, 

pararemos em Cienfuegos, cidade caracterizada por sua arquitetura colonial francesa. 

Caminharemos pela praça principal Parque Martí e visitaremos o nostálgico Teatro Tomás 

Terry, construído em 1887. Admiraremos o belíssimo auditório, ornamentado em mármore 

Carrara e os caprichosos afrescos que enfeitam seu teto. Continuaremos nosso caminho até 

Trinidad e, na chegada, faremos check-in no hotel. Restante do dia livre. 

 

Dia 6 - 28/02/20 | Trinidad (C/A/-) 

Após o café da manhã descobriremos os tesouros de Trinidad, a terceira cidade fundada pelos 

espanhóis na ilha de Cuba, em 1514. Seu patrimônio arquitetônico colonial é um dos mais bem 

preservados do país, e a cidade foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da 

Humanidade. Caminharemos pelas ruas nos arredores da Plaza Mayor, onde veremos igrejas e 

edifícios históricos restaurados. Visitaremos o Museu de Arquitetura Colonial, abrigado na casa 

que pertenceu à família Sánchez Iznaga, conhecida como a “Casa Azul”. Ali poderemos 

observar o desenvolvimento da casa vernácula e a chave para o entendimento do traçado 



                         
 

urbano de Trinidad. Conheceremos a Casa Templo Santería Yemayá, um local onde poderemos 

presenciar o sincretismo da religião afro-cubana. Terminaremos nosso dia com um delicioso 

coquetel no Canchánchara, local homônimo ao drinque feito com água, lima, mel e licor de 

cana de açúcar. 

Após o passeio, retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 7 - 29/02/20 | Trinidad – Santa Clara - Havana (C/A/-) 

Após o café da manhã, retornaremos a Havana. No caminho, conheceremos Santa Clara, 

cidade que adotou o argentino revolucionário Ernesto Che Guevara como filho e que foi palco 

de importantes eventos da Revolução Cubana. Visitaremos a Torre Manaca Iznaga, com uma 

vista panorâmica para o Vale dos Moinhos de cana-de-açúcar. Seguiremos para visita ao 

Memorial Ernesto Che Guevara, onde há o mausoléu com seus restos mortais e um pequeno 

museu com objetos relacionados à vida de Che. Após o almoço, continuaremos a viagem até 

Havana. Na chegada, acomodação no hotel e pernoite. 

 

Dia 8 - 01/03/20 | Havana – Retorno a São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo de retorno a São Paulo.  

 

Dia 9 - 02/03/20 | Chegada em São Paulo (C/-/-) 

 

Hospedagem 

 
Havana | Iberostar Grand Packard 

http://www.iberostargrandpackard.com/ 

Categoria 5 estrelas | Quarto standard 

 

Trinidad | Hotel Iberostar Grand Hotel Trinidad 

https://www.iberostar.com/en/hotels/trinidad/iberostar-grand-trinidad 

Categoria 4 estrelas | Quarto standard 

 

http://www.iberostargrandpackard.com/
https://www.iberostar.com/en/hotels/trinidad/iberostar-grand-trinidad


                         
 

 

 

Valores 

  
Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa 

Grupo a partir de 10 pessoas: 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 31/10/2019 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

 

Valor (à vista) Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 5.645,00
Entrada USD 2.090,00 + 5 x USD 770,00

(total USD 5.940,00)
USD 250,00

Quarto single USD 7.390,00
Entrada USD 2.730,00 + 5 x USD 1.010,00

(total USD 7.780,00)
USD 325,00



                         
 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Luiz Estevam Fernandes;  

Acompanhamento de anfitrião Latitudes;  

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado; 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Entradas para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em português durante os passeios; 

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro); 

Traslado aeroporto/hotel/aeroporto para o grupo*; 

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte–nos sobre preço suplementar para traslado 

privativo. 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 65 anos*. 

*Nota: acima de 65 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Voos internacionais ou nacionais;  

Trâmite e custo de emissão de vistos;  

Early check-in ou late check-out;  

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora Tempo 

Copa 724 SP, Guarulhos Cidade do Panamá 23/fev 05:25 23/fev 10:24 06h59 

Copa 246 Cidade do Panamá Havana 23/fev 12:20 23/fev 15:00 02h40 

Copa 219 Havana Cidade do Panamá 01/mar 11:45 01/mar 14:21 02h36 

Copa 703 Cidade do Panamá SP, Guarulhos 01/mar 18:27 02/mar 03:30 07h03 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 



                         
 

 

Roteiro resumido (Extensão opcional Cayo Santa Maria) 
 

 7º dia – 29/02/2020 – Trinidad – Santa Clara – Cayo Santa María 

 8º dia – 01/03/2020 – Cayo Santa María 

 9º dia – 02/03/2020 – Cayo Santa María 

10º dia – 03/03/2020 – Cayo Santa María - Havana 

11º dia – 04/03/2020 – Havana - Retorno a São Paulo  

12º dia – 05/03/2020 – Chegada em São Paulo 

 

Roteiro detalhado (Extensão) 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 



                         
 

 

 

Dia 7 – 29/02/20 | Trinidad – Santa Clara – Cayo Santa María (C/-/-) 

Após o café da manhã, sairemos com destino ao Cayo Santa María, ilha localizada no 

arquipélago Jardines del Rey. No caminho conheceremos Santa Clara, cidade que adotou o 

argentino revolucionário Ernesto Che Guevara como filho e que foi palco de importantes 

eventos da Revolução Cubana. Visitaremos a Torre Manaca Iznaga, uma torre de escravos com 

uma vista panorâmica para o Vale dos Moinhos de cana-de-açúcar. Seguiremos para visita ao 

Memorial Ernesto Che Guevara, onde há o mausoléu com seus restos mortais e um pequeno 

museu com objetos relacionados à vida de Che. Continuaremos a viagem até o Cayo Santa 

María. Na chegada, acomodação no hotel e pernoite. O Cayo Santa María, ou Ilha Santa Maria, 

está distante 50 quilômetros da ilha principal de Cuba, é um local repleto de natureza, ideal 

para relaxamento e lazer. Circundada por águas profundamente azuis e por praias de areias 

brancas, ali é verão o ano todo, perfeito para atividades aquáticas. 

 

Dia 8 - 01/03/20 | Cayo Santa María (-/-/J) 

Café da manhã no hotel. Dia livre para relaxar junto ao mar. 

 

Dia 9 – 02/03/20 | Cayo Santa María (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Dia livre para relaxar junto ao mar. 

 

Dia 10 – 03/03/20 | Cayo Santa María - Havana (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, traslado de retorno a Havana. Na chegada, acomodação 

e pernoite. 

 

Dia 11 - 04/03/20 | Havana – São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo de retorno a São Paulo.  

 

Dia 12 - 05/03/20 | Chegada em São Paulo (C/-/-) 

 

 



                         
 

 

 

Hospedagem 

 
Cayo Santa María | Hotel Royalton Cayo Santa María 

https://www.royaltonresorts.com/royalton-cayo-santa-maria  

Categoria 5 estrelas | Standard room 

 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa 

Mínimo 2 pessoas: 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Valor (à vista) Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 1.320,00
Entrada USD 490,00 + 5 x USD 180,00

(total USD 1.390,00)
USD 60,00

Quarto single USD 1.610,00
Entrada USD 595,00 + 5 x USD 220,00

(total USD 1.695,00)
USD 70,00



                         
 

+ EXTENSÃO INCLUI: 

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado;  

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar);  

Entradas para as visitas especificadas no roteiro;  

Guias em inglês ou espanhol (conforme disponibilidades) durante os passeios;  

Serviços de transporte privativo (somente para os deslocamentos previstos no roteiro);  

Traslado aeroporto/hotel/aeroporto para o grupo*;  

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte–nos sobre preço suplementar para traslado 

privativo. 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 65 anos*. 

*Nota: acima de 65 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- EXTENSÃO NÃO INCLUI: 

Voos internacionais ou nacionais;  

Trâmite e custo de emissão de vistos;  

Early check-in ou late check-out;  

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora Tempo 

Copa 724 SP, Guarulhos Cidade do Panamá 23/fev 05:25 23/fev 10:24 06h59 

Copa 246 Cidade do Panamá Havana 23/fev 12:20 23/fev 15:00 02h40 

Copa 219 Havana Cidade do Panamá 04/mar 11:45 04/mar 14:21 02h36 

Copa 703 Cidade do Panamá SP, Guarulhos 04/mar 18:27 05/mar 03:30 07h03 

 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 



                         
 

Documentos necessários 
 

Vistos | Brasileiros necessitam de visto para entrada no país. 

Vacinas | Obrigatório certificado de Vacina de Febre Amarela Internacional 

Passaporte | Validade mínima de 6 meses, contados a partir da data da viagem. 

Seguro | É necessário que brasileiros embarquem com o comprovante de seguro viagem com 

cobertura para assistência médica/hospitalar e repatriação. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 


