Cuba

Informação Geral
Localização: Continente Americano
Capital: Havana
Língua oficial: Castelhano
Temperatura média: 26ºC no Norte e 30ºC no Sul
Temperatura média do mar: 27ªC
Clima: Subtropical Tropical quente e húmido.
Estação das chuvas: maio a outubro.
Estação dos furacões: agosto a outubro.
Horas de voo: 8 horas e 30 minutos
Tipo de Destino: Praia, Natureza e Cultural
Moeda: Peso Cubano 1€=28,77 CUP ou Pesos Cubanos Conversíveis 1€=1.09 CUC
Pagamento com cartão de crédito ou multibanco nos hotéis.
Documentos: Passaporte com validade mínima de 6 meses. No caso de a estadia ser superior a 14
dias é necessário o Visto.
Vacinação: Não é obrigatória, mas é recomendada a vacina da Febre Amarela.
Corrente elétrica: 110V, tomada do tipo A. É necessário adaptador.
Fuso horário: GMT -5
Indicativo: +53
Contactos úteis:
Aeroporto Internacional José Martí: 7 2664644/7 266-4133/7 649-5666
Números de emergência:
- Ambulância: 104
- Bombeiros: 105
- Polícia: 106
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Informação Turística
O que visitar:
Havana:
•
•
•

•
•
•
•

Malecón- Este enorme calçadão (15km) rodeia a costa de Havana. É uma ótima escolha para
passear e tirar fotos enquanto se aprecia o por do sol;
Fusterlandia- bairro decorado por mosaicos a toda a volta. Uma mini terra encantada;
Castelo da Real Força- Fortaleza construída para proteger Cuba dos ataques de piratas. O seu estilo
é renascentista e a sua simetria perfeita e chegou a servir de modelo para outras fortalezas do
continente americano. É possível visitar o Museu da Revolução no seu interior;
Havana Velha- a parte da cidade onde os prédios e automóveis expressam alegria através das cores.
Juntamente com as fortalezas da cidade é Património Mundial Cultural desde 1982;
La Bodeguita del Medio- Bar famoso por ser o preferido de famosos como Fidel Castro, Nate King
Cole e Ernest Hemingway, tendo inclusive sido referido nas obras deste escritor;
Fábrica de Arte Cubano- exposição de arte contemporânea;
Cristo de Havana- Estátua de Jesus Cristo.

Figura 1- Malecón

2

Varadero:
•
•
•

Cueva de Saturno- gruta com água transparente onde é possível mergulhar e nadar;
Reserva Ecológica Varahicacos- Reserva Natural com grutas, animais, pictogramas antigos, restos
humanos e até mesmo um cato com 500 anos e 6 metros;
Muzeul municipal Varadero- Museu de mobiliário que representa a história local;

Figura 2- Cueva de Saturno

Pinar del Rio:
•

Parque Nacional La Guira- Parque natural de enorme extensão apresenta elementos pré-históricos
como morais e pinturas e medievais como um palácio, catedral e museus. É também possível
encontrar elementos da natureza como ruínas, grutas, cavernas, plantações e até uma zona
considerada Património Mundial Cultural. Este vale encantado é abundante em verdura e é habitat
natural de várias espécies de aves e outros animais.

Figura 3- Parque Nacional La Guira
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Santa Clara:
•

Mausoléu Ché Guevara- Memorial dedicado a Ernesto “Ché” Guevara onde está situada a sua
estátua. Nesse mesmo local, está enterrado o corpo do revolucionário junto de 29 dos seus
companheiros de batalha, que com ele sucumbiram durante um levante armado na Bolívia.

Figura 4-Mausoléu Ché Guevara

Datas importantes:
•
•
•
•
•

1 de janeiro – Dia da Libertação
2 de janeiro – Dia das Forças Armadas
1 de maio – Dia do Trabalhador
26 de julho – Festa das Forças Armadas
10 de outubro – Festa da Guerra de Independência
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Dicas Astrordinárias
Não existe uma taxa turística.
É uma ilha relativamente segura, onde durante o dia é possível visitar sem problema, mas durante a
noite convém não andar sozinha/o principalmente em zonas noturnas ou de pouco movimento.
Cuba é um excelente país para a prática do mergulho dado estar rodeado de água quente e
transparente, ter uma vasta fauna marinha e corais. O que leva á existência de delfinários.
A nível de praias é uma enorme variedade de praias de areia branca, inclusive nos cayos.
Cayo é definido como ilha pequena, rasa, arenosa formada na superfície de um recife de coral. São,
portanto, ilhas formadas pela acumulação de sedimentos biogénicos.
Estas são localizadas no mar das Antilhas e golfo do México.
As opções de visita apresentadas são as que achamos de maior interesse para os nossos clientes, no
entanto, se assim desejado é possível a organização de itinerários para diferentes pontos turísticos.
Aconselhamos a realização de excursões quer a nível cultural quer a nível da natureza. Excursões
essas que teremos todo o gosto de organizar para que tenha uma viagem completamente Astrordinária!

Boa Viagem

Figura 5- Mapa de Cuba
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