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Havana, capital da Republica de Cuba, é o centro administrativo, político, cultural 
e científico do país. A província ocupa uma superfície de 727km2, limitada ao 
norte pelo litoral, com uma faixa de 14 km de praias paradisíacas. Tem um 
cinturão verde que garante a saúde ambiental. Conta com ótimas condições para 
o turismo de eventos e viagens de incentivos. O centro histórico de Havana, com 
seu sistema de fortificações, foi declarado pela UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade em 1982.

Pode visitar: 
O Centro Histórico de Havana velha, com seus museus, galerías de arte e centros 
recreativos, culturais e seu Sistema de Fortificação: “O Castelo da real força, o 
Castelo dos três reis mágicos do morro e a Fortaleza de San Carlos da Cabana”. 
A praça da revolução, ligada aos momentos mais relevantes do processo 
revolucionário cubano. O bairro chinês; os restaurantes a Bodeguita do meio e o 
Floridita; o centro de convenções de Havana; as Marinas internacionais e o 
Cabaré Tropicana.

Balneário situado na península de Hicacos. Varadero é a principal combinação 
de sol e praia em Cuba, com 22 km de faixa de areia. Tem o status de porto livre, 
com três marinas internacionais. Nos arredores encontra-se o único parque 
submarino do país: Cayo Pedras do Norte. 
Mergulho, snorkeling, banho com golfinhos, passeio no mirante submarino, 
cavalgadas até os sítios arqueológicos e outras opções, fazen parte das várias 
atividades recreativas da região.
A reserva ecológica Varahicacos cobre 30% da superfície total da península, e 
junto ao Vale do Yumurí, os rios Canimar e Bacunayagua e a península de 
Zapata, tornam esta zona ideal para o turismo ecológico e de aventura.

Pode visitar:
O restaurante El aljibe, o parque Retiro Josone, o Aquário de Golfinhos, o centro 
Praça América, a mansão Xanadu, o campo profissional de golfe, o cabaré 
internacional, o Tropicana Matanzas, as cidades de Matanzas e Cárdenas, a 
Península de Zapata e as praias Larga e Girón. 

Cayo Coco y Cayo Guillermo

Os Jardins do rei formam parte do arquipélago Sabana-Camaguey, composto por 
mais de 2.500 ilhas e ilhotas que se estende por 465 km entre o extremo oriental 
da península de Hicacos e da Bahiía Nuevitas.
Destino turístico designado pelos Cayo Coco e Cayo Guillermo. 
Cayo Coco com 370 km2, está conectado por terra firme a uma auto-estrada 
construída sobre o mar de 17km de extensão, exibindo 22 km de praias de tons 
verde- azulada e areia de origem coralino.
Cayo Guillermo, com 13km2, exibindo 6km de belas e exuberantes praias. A praia 
de Pilar é um dos cenários que marcou a obra literária de Ernest Hemingway.

Pode visitar:
Mais de 30 lugares apropriados para a prática de mergulho ou outros esportes 
náuticos. Lagoa Redonda, um arquipélago ideal para a pesca de trucha e Lagoa do 
Leite, o maior reservatório natural de água doce do país. O Parque Natural El Bagá 
e suas trilhas ecológicas; Florencia, típica região camponesa e as cidades de Ciego 
de Ávila e Morón

Cayo Santa María 

O Cayo Santa Maria é uma pequena ilha de 16 km de comprimento e 2 km de 
extensão na Bahia de Buena Vista, na Costa Norte da principal ilha de Cuba. O 
arquipélago Jardins do Rei foi declarado pela UNESCO como reserva natural por 
sua grande biodiversidade e endemismo com múltiplas espécies de uma beleza 
única. Os principais atrativos são: O povo as dunas, o aquário de golfinhos, o Cayo 
Ensenachos, o Cayo bruxas e o povo de Caibarén, onde poderá disfrutar dos 
entretenimentos e serviços dos hotéis da praia. As praias estão divididas por 
arrecifes de corais que se encontram na superfície.
Todas as praias de Cayo Santa María e Cayo as bruxas são públicas, com vários km 
de praia virgem, cálidas e com pouca profundidade. Os hotéis têm passadiços de 
até 2mt de altura, para ingressar na praia e assim reduzir o impacto ambiental nos 
manguezais. 

Pode visitar:
Cayo Santa Maria e Cayo Ensenachos têm uma variedade de excursões por serem 
destinos de praia. Jardins do Rei é uma grande oportunidade para o viageiro 
frequente de descobrir toda a sua beleza. As excursões por bote e catamarã são 
desde a marina em Cayo as bruxas (15 minutos dos hotéis). Gaviota Tour, o 
operador turístico exclusivo de Cayo Santa Maria e Cayo Ensenachos, somou por 
mais de uma década, numerosos atrativos naturais para visitar e disfrutar dos 
Cayos, podendo assim, transitar por um mar de sonhos, percorrer paisagens 
naturais com praias virgens, hospedar-se em hotéis superconfortáveis, descobrir 
paisagens subaquáticas e excursões a outros destinos.

“.. A terra mais charmosa que os olhos humanos tenham visto” foram as palavras do 
almirante Cristóbal Colón ao desembarcar neste território. Oferece aos visitantes uma 
natureza virgem e exuberante, junto a sua tradição cutural e grande interesse 
histórico. A capital desta província, Holguín, é palco das Romarias de maio (festa anual 
da cultura Ibero-Americana). As praias Guardalavaca, Esmeralda, Pesqueiro e Don 
Lino são reconhecidas pela excelente infraestrutura hoteleira. A cidade de Giraba é a 
sede do festival internacional do cinema pobre; outras opções interessantes são: o 
município de banes com seu museu Indocubano, Cayo Saetía e os Pinares de Mayarí.

Pode Visitar: 
O centro histórico da cidade; o museu La Periquera; a Loma da Cruz, o sitio 
arqueológico Chorro de Maita, o mirante de Mayabe; a aldeia taína; as praias de 
Guardalavaca, Esmeralda, Pesquero y Don Lino; o parque natural Bahia de Laranjo e 
seu aquário; a marina porto de Vita em Bariay. 
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VaraderoCuba
Cuba possui mais de 300 praias naturais, únicas pelas variedades, tons e limpeza 
das águas. Sua história de mais de 500 anos é espelhada na arquitetura 
preservada de suas cidades patrimoniais. 
O país possui um volumoso e autêntico acervo cultural, uma culinária excelente e 
um calendário extenso e bem estruturado de congressos e eventos. Os centros 
turísticos e hotéis são cenários ideais para celebrar um casamento ou aproveitar 
de uma lua de mel inesquecível.
A ilha tem condições de segurança que permitem desfrutar plenamente de suas 
atraentes opções, compartilhando do sorriso cálido de seus nativos.
O arquipélago cubano está formado pela ilha de Cuba, a ilha da Juventude e 
umas 4.195 ilhotas, com uma superfície total de 110.992 km2. Tem uma grande 
biodiversidade, com ecossistemas terrestres e marinhos variados e bem conserva-
dos. A temperatura média das águas do litoral é de 25°C, o que permite aproveit-
ar 330 dias de sol por ano. 
O território da Republica de Cuba é dividido, do ponto de vista político e adminis-
trativo, em 15 províncias. De leste a oeste são: Pinar del rio, Artemisa, Mayabe-
que, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, 
Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba e Guantánamo. Ao 
Sul, o Município especial: Ilha da juventude. 




