


Cuba
Cuba é um país único. Ruas coloridas, povo alegre e carrões antigos fazem o 
cenário. A ilha caribenha oferece além de ótimos passeios que remetem ao 
passado, águas cristalinas e uma infinidade de belezas naturais.



Maria La Gorda

Não se sabe com certeza a identidade da pessoa que 
deu nome a ela, se foi uma indígena venezuelana 
raptada por um navio pirata e, em seguida, abandonada 
à sua sorte ou a filha de um marinheiro espanhol que 
naufragou na área, mas o fato é que Maria La Gorda se 
estabeleceu na margem das correntes de entrada a 143 
km ao sudoeste da cidade de Pinar del Rio e para 
sobreviver, ela começou a fornecer comida e diversão a 
qualquer navio que se aventurasse nesse canto de 
Cuba, onde supõe-se que mais de 100 galeões 
espanhóis afundados jazem, e onde se fala de fabulosos 
tesouros escondidos, como a cidade mexicana de 
Mérida.



Maria La Gorda
HOTEL  VILLA MARIA LA GORDA

Projetada especialmente para mergulhadores, mas também 
uma ótima opção para eco-turistas e veranistas que procuram 
um lugar calmo e isolado, o Centro Internacional de Buceo
Gaviota (CIB, Centro Internacional de Mergulho Seagull) 
"Maria la Gorda" está localizado na ponta mais ocidental da 
Cuba, a península de Guanahacabibes, perto de Corrientes
Cabo. É uma verdadeira oportunidade de descobrir os lugares 
intrincados desta reserva da biosfera e experimentar um 
paraíso habitado por muitas espécies de animais e espécies 
endêmicas ameaçadas de extinção e onde ainda permanecem 
intocadas pequenas e abrigadas praias envolto em piratas e 
histórias de tesouros escondidos.



Maria La Gorda
MERGULHOS

Privada, tranquila e conhecida por leitos de mar claro , 
classificados entre os melhores do mundo, e para 
muitos o melhor para o mergulho em Cuba, a 
plataforma marinha Canto del Veril está a cerca de 300 
metros da costa e os seus 50 pontos de mergulho estão 
sempre próximos, entre 5 a 60 minutos de navegação. 
Você poderá desfrutar de uma fauna marinha de cores 
indescritíveis pela variedades gorgônias que os 
habitam, assim como a contemplação das paredes que 
são cobertas pelas colônias de corais negros, que 
constituem a maior reserva na ilha. A vida marinha é 
abundante e surpreendente, mais de 20 espécies de 
corais, peixes de tamanhos diferentes, lagostas , 
caranguejos e enguias podem ser visto com freqüência.



HAVANA

HOTEL AMBOS MUNDOS

Muito se fala da predileção que Ernest Hemmingway tinha de ficar 
no Hotel Ambos Mundos. Ele escreveu os primeiros capítulos de 
"For Whom the bell tolls" no quarto 551, que agora é mantido como 
um tipo de relicário.

Os quartos são confortáveis e isso também se aplica à área do bar, 
com seus sofás modernos, macios e confortáveis. O terraço na 
cobertura tem uma ótima visão para a Praça das Armas e arredores. 
A principal vantagem de se instalar no Ambos Mundos é a 
proximidade com as melhores e mais bonitas partes de Velha 
Havana.

Os clientes podem ser úteis filantropicamente pelo fato de que o 
hotel é operado pelo Serviço de História da Cidade de Havana 
através de sua companhia chamada Habaguanex. Todo seu lucro é 
reinvestido na restauração do centro histórico da cidade.
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• O PACOTE INCLUI:

✓ Passagem São Paulo / Panama / Havana / Panama / São 
Paulo.

✓ Traslado Aeroporto Havana/Hotel MLG/Hotel CSA/ Hotel 
Havana/Aeroporto Havana.

✓ 05 noites de hospedagem em Maria La Gorda, com pensão 
completa.

✓ 10 mergulhos 

✓ 02 noites de hospedagem em Havana no Hotel Ambos 
Mundos, com café da manhã incluso.

✓City Tour em Havana



DAY BY DAY

✓1º Dia São Paulo / Maria La Gorda - Apresentação Aeroporto voo com destino a Havana. Traslado 

para o Hotel Maria La Gorda.

✓2º Dia Maria La Gorda - Café da Manhã, saída para 02 mergulhos embarcados.

✓3º Dia Maria La Gorda – Café da Manhã, saída p/ 03 mergulhos embarcados – Noturno Opcional

✓4º Dia Maria La Gorda – Café da Manhã, saída p/ 02 mergulhos embarcados – Noturno Opcional

✓5º Dia Cabo de San Antonio – Café da manhã, saída p/ 03 mergulhos embarcados.

✓6º Dia Retorno para Havana, check-in hotel. Passeio Canhonazo (opcional)

✓7º Dia Havana Café da manhã, city Tour. Show Buena Vista Social Club (opcional)

✓8º Dia Havana / São Paulo - Café da manhã; traslado para o Aeroporto, para embarque voo com 

destino a São Paulo.
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• Valores 

– Mergulhador

• U$ 2.748 + U$ 60 Taxas + U$ 35 Visto Cubano

– Não Mergulhador

• U$ 2.518 + U$ 60 Taxas + U$ 35 Visto Cubano

Primeiro lote até 20 de Fevereiro:
• U$ 2.698 + U$ 60 Taxas + U$ 35 Visto Cubano

Cuba – Maria La Gorda & Havana – 06 a 13 de Junho de 2020


