
MIAMI E CUBA COM CRUZEIRO DE 6 NOITES

Visitando Miami, Ilhas Cayman, Cienfuegos (Cuba) e Havana (Cuba)

Junho de 2019 – 11 DIAS / 8 noites

21/06 – Porto Alegre / São Paulo / Miami
Embarque em voo da Latam em Porto Alegre com destino a Miami. Conexão em São Paulo. 

22/06 – Miami
Chegada em Miami por volta das 7h. Recepção e encontro com o guia local. Realização de um
passeio de meio dia pela cidade, conhecendo os principais pontos de interesse. Hospedagem no
hotel. Tempo para descanso. 

23/06 – Miami  (embarque no navio)
Café da manhã. Tempo livre.  No final  da manhã,  traslado para o porto e embarque no navio
Empress Of The Seas para o início da realização do nosso maravilhoso cruzeiro. O navio parte as
16h. Jantar e noite a bordo.

24/06 – Navegação
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. Dia para usufruir das facilidades oferecidas pelo navio.
Você poderá relaxar na piscina, fazer caminhadas, aproveitar a culinária variada dos restaurantes,
jogar no cassino, fazer compras ou tantas outras opções. 

25/06 – George Town, Grand Cayman
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. Às 10h chegaremos em George Town. Desembarcaremos
em  um  barco  auxiliar  para  seguir  rumo  ao  porto.  Compacta  e  colorida,  George  Town  é  um
deslumbrante centro de compras duty-free (livre de impostos) em Grand Cayman e para viver
experiências tipicamente caribenhas. Pense em passeios de barco, mergulhos com snorkel, relaxar
em uma linda praia ou encontrar arraias amigáveis em um banco de areia raso.  Serão oferecidas
atividades opcionais mediante pagamento. Às 18h nosso navio zarpa rumo ao próximo destino.

26/06 – Cienfuegos, Cuba
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. Desembarque as 8h. A companhia do navio oferecerá
opcionais para visitar esta que é uma das mais belas cidades cubanas.  A arquitetura da pequena
cidade de Cienfuegos é sua principal atração. Colonizada por franceses no século 19, conta com
construções históricas coloridas, totalmente preservadas, exibindo seu estilo colonial. O seu Centro
Histórico é hoje Patrimônio Mundial  da Humanidade pela Unesco,  servindo como exemplo de
planejamento urbano.  Outras  atrações  incluem o castelo Castillo  de Nuestra Señora,  catedrais
católicas históricas, jardins botânicos, uma fábrica de charutos e a Universidade de Cienfuegos. 



27/06 – Navegação
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. Mais um dia de navegação para desfrutar deste navio
maravilhoso e apreciar o horizonte em alto-mar.

28/06 – Havana, Cuba
Café  da  manhã,  almoço  e  jantar  a  bordo. O  navio  chega  em  Havana  as  7h.  Quando  você
desembarca em Havana durante um cruzeiro pelo Caribe, você será imediatamente atingido pela
sensualidade  da  cidade. Suas  construções  têm  linhas  sinuosas  e  suas  cores  e  aromas
condimentados são marcantes. O aroma dos famosos charutos da cidade flutua pelo ar, praias de
tons  açucarados  fazem  uma  transição  suave  com  as  águas  transparentes  do  mar,  a  música
acompanha os movimentos cativantes das danças caribenhas e carros de outro século criam uma
exposição em movimento pelas ruas do centro da cidade. Você poderá realizar opcionalmente um
passeio pela cidade, visitando o Castillo del Morro: uma fortaleza construída em uma montanha no
século XVI e que leva o nome de um dos Bíblicos Homens Sábios. Seguindo para a Vieja Habana
(Antiga Havana), um patrimônio mundial da UNESCO, com suas Praça San Francisco de Asis, Praça
de Armas, Praça Vieja e Praça de la Catedral. Bodeguita del Medio, um local onde personalidades
como Ernst Hemingway, Salvador Allende e Pablo Neruda normalmente paravam para saborear um
mojito, é uma parada imperdível. El Capitolio (o Capitólio), um dos símbolos de Cuba, se destaca
por suas cores brancas entre as coloridas construções coloniais. A Praça de la Revolución também
causa muito impacto; com o memorial ao heroi nacional José Martí e o Ministério do Interior, com
sua famosa imagem de Che Guevara feita por Enrique Ávila e inspirada por uma estátua de Alberto
Korda. Retorno ao navio, que parte as 17h. 

29/06 – Miami 
Café da manhã a bordo. Chegada as 7h da manhã em Miami. Desembarque e recepção por parte
de nossa  equipe.  Hoje  dedicaremos  nosso  dia  às  compras  no Sawgrass,  um dos  Outlets  mais
completos  da  Flórida.  Teremos  oportunidade  de  comprar  nas  mais  variadas  lojas  de  marcas
famosas  com preços  incríveis.  No final  da  tarde,  traslado para  o hotel  em Miami  Downtown.
Hospedagem e pernoite. 

30/06 – Miami / Fort Lauderdale / Miami / São Paulo
Café da manhã no hotel. Seguiremos a Fort Lauderdale para um lindo passeio de táxi aquático
(incluído) e conhecer esta bela cidade. Tempo para almoço, e logo após, traslado para o aeroporto
de Miami onde embarcaremos no voo da Latam com destino a São Paulo. 

01/07 – São Paulo / Porto Alegre
Chegada em São Paulo no início da manhã. Conexão em voo para Porto Alegre. 



CONDIÇÕES GERAIS
PROGRAMA COMPLETO: aéreo + terrestre em apartamento duplo

Preços por pessoa | Mínimo de 20 passageiros

Valor total do Pacote em apto/cabine dupla US$ 3.280,00
Suplemento para apartamento individual: US$ 850,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI
- Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre com a LATAM 
- Taxas de embarque nos aeroportos
- Hotéis de categoria turística superior com café da manhã
- 06 noites a bordo do Cruzeiro Empress Of The Seas – Cabine Externa com
janela e PENSÃO COMPLETA
- Taxas portuárias + gorjetas no cruzeiro
- Traslados aeroporto/hotel/porto/hotel/aeroporto em Miami
- Serviço de ônibus luxo nos traslados e passeios em Miami
- Tour de compras no Outlet Sawgrass
- Passeio em Fort Lauderdale com ingresso no táxi aquático
- Acompanhante da Unitur em todo o roteiro desde o Brasil
- Kit de viagem: bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc
- Seguro de viagem médico-hospitalar Travel Ace cobertura de U$ 100 mil
Dólares
- Gorjetas a guias e motoristas em Miami
- Assessoria da equipe Unitur na obtenção do Visto dos Estados Unidos

- Passaporte
- Visto Estados Unidos
- Visto Cuba (U$ 65,00 feito a 
bordo do navio)
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas
- Passeios opcionais durante o 
cruzeiro
 

* Passageiros precisam de 
Certificado Internacional da 
Vacina da Febre Amarela para 
realizar esta viagem

Condições de pagamento e inscrições:
-  A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 200,00 (Duzentos Dólares) que constitui
parte  do  pagamento  do pacote,  devendo,  portanto,  ser  deduzida  no acerto  final  do  mesmo.  Os  valores
deverão ser pagos em Reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.
- A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. Aérea estiver
operando no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.
- Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que
pode ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores,
convertidos em Dólares no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor
do pacote. Os interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal, deverão entrar em contato
com a Unitur o quanto antes.
IMPORTANTE:  os  valores  acima,  embora  exatos,  podem  sofrer  alterações  devido  a  vários  fatores  que
independem da nossa vontade, tais  como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas
cotações cambiais do Dólar e das moedas locais dos países visitados, etc.


