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WESTERN SKYLINE RIDE 2019 
 

 
 

 8 Dias 
 Cuba Ocidental 
 Grau de Dificuldade: Moderado / Desafiador 
 100% suporte durante os percursos 
 Aluguel de bicicletas incluso 

 
DAY 1: CHEGADA EM HAVANA 
• Hotel Memories Miramar 
Bem-vindo a Cuba! Um representante irá encontrá-lo na chegada a Havana 
antes de leva-lo ao primeiro hotel. A maior ilha do Caribe, a adorada morada 
de Hemingway e uma das últimas economias planejadas do mundo. Você logo 
descobrirá que Cuba é tudo isso e muito, muito mais, mas primeiro relaxe e 
aproveite sua primeira noite na encantadora Havana. 
 
DAY 2: BIKE FITTING E CITY TOUR 
• 34 km  • +208m -209m              • Hotel Memories Miramar      • Café da 
manhã e almoço 
Esta manhã começamos por nos familiarizar com as nossas bicicletas antes de 
partirmos para uma visita panorâmica a Havana. Visitaremos o bairro Miramar dos anos 50, que abriga algumas 
das mais impressionantes arquiteturas do século XX de Havana. Repare a imponente embaixada russa e os 
elegantes lares neoclássicos, muitos dos quais agora são embaixadas. Em seguida, pedalaremos pelo Parque 
Metropolitano de Havana e Nuevo Vedado, antes de parar na Plaza de la Revolución, o centro da Cuba 
Revolucionária. A partir daqui, passamos pelo cultural e vibrante Vedado em direção ao famoso Hotel Nacional, 
que deu abrigo a muitas celebridades ao longo dos anos, incluindo Winston Churchill e membros da Máfia. 
Agora, percorremos o movimentado Centro Habana até o famoso edifício Capitólio, uma imagem espelhada do 
Capitólio de Washington. Com o Capitólio atrás de nós, vire à esquerda no majestoso passeio do Prado, um 
favorito entre artistas de rua e skatistas, antes de terminar a parte de ciclismo de nossa excursão na Plaza de 
las Armas. A partir daqui, continuaremos a pé para descobrir as quatro praças coloniais maravilhosamente 
renovadas da Velha Havana e parar para almoçar em um restaurante local. Depois de um almoço crioulo em 
Havana Velha, voltamos de bicicleta ao nosso hotel ao longo do romântico Malecón de Havana, um paredão 
que segue todo o litoral da cidade. O restante desta tarde e tarde é livre para relaxar ou continuar explorando 
Havana no seu próprio ritmo. 
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DAY 3: IDA A LAS TERRAZAS ECO-COMMUNITY 
• 75km      •+580m -417m      • Hotel La Moka / Villa Soroa, Las Terrazas     • Café da manhã e almoço 

Depois do café da manhã partimos para o oeste, para agitação de 
Havana pelos climas mais calmos da província de Pinar del Rio. 
Continuamos até a costa antes de virar para o interior, na pequena 
cidade litorânea de Mariel, e seguir pelas sinuosas estradas 
secundárias (atente para os buracos bastante frequentes!) Em direção 
à cordilheira da Sierra del Rosario. Estas impressionantes montanhas 
fazem parte da cordilheira Guamuhaya, que se estende por toda a 
parte ocidental de Cuba e fornece o cenário tropical espetacular para 
os próximos dias. Depois de parar em um local pitoresco para um 
piquenique, continuamos até a Reserva da Biosfera “Las Terrazas”. Na 
chegada, você pode ir direto para o hotel ou descer até o Rio San Juan 
para dar um mergulho refrescante. Desfrute de uma noite de lazer 
nesta bela Reserva da Biosfera. 
 

DAY 4: ROTA ‘SKYLINE’ ATÉ VIÑALES 
•78km      • +1334m -1445m      • Casa Particular, Viñales     • Café da manhã, almoço e jantar 

Começamos cedo esta manhã e abrimos caminho pela paisagem 
montanhosa de Las Terrazas. Ao redor de 20 kms em nosso passeio nós 
saímos da Biosfera e continuamos subindo até uma estrada de skyline pelas 
colinas de Guaniguanico. Embora hoje seja o nosso ciclo mais desafiador, a 
trilha da montanha oferece uma vista espetacular da ilha e, em dias claros, 
é possível ver as costas do norte e do sul de Cuba. Nós vamos fazer um 
piquenique no caminho. Quando descermos da estrada do Skyline, nos 
juntaremos à rodovia principal Havana-Pinar del Rio, onde o tráfego será 
leve, mas variado compartilhando a estrada com carros americanos antigos, 
bois e cavalos! Nosso passeio terminará em San Diego de los Baños, onde 
você poderá desfrutar de uma bebida bem merecida antes de pegar um 
traslado de 1,5 horas para Viñales, onde o cenário mais exuberante o 

aguarda. Esta noite vamos ficar em uma casa particular, onde seus anfitriões preparam um delicioso jantar 
caseiro. Apesar de ser um retiro tranquilo no campo, Viñales tem vários locais com música ao vivo, então se 
você sair por aí esta noite você certamente encontrará algum lugar para ouvir alguns músicos locais. 
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DAY 5: IDA A CAYO JUTÍAS 
• 56km       • +530m -669m       • Casa Particular, Viñales      • Café da manhã, almoço e jantar 
Depois do café da manhã, pegamos nossas bicicletas e seguimos para o oeste, seguindo em estradas rurais 
pelo Parque de Viñales, eventualmente nos levando a Santa Lucia, perto da costa norte de Pinar del Rio. 
Embora esta rota rural ofereça más condições de estrada, a planura relativa será um alívio doce após as 
ondulações de ontem. Quando chegarmos à costa, seguiremos por uma ponte sobre uma coleção de ilhotas 
até a perfeita imagem de Cayo Jutías: uma praia de areia branca com 3 km de comprimento e águas azul-
turquesa idílicas. Deite-se na areia e relaxe no raso convidativo. Almoçaremos na praia e, em seguida, você 
terá a opção de pedalar de volta para Viñales ou mergulhar em mais delícias de Cayo Jutías antes de se 
transferir de volta para Viñales para passar a noite. Esta noite desfrutaremos de uma refeição ao pôr-do-sol 
na Finca Wilfredo, uma fazenda orgânica que usa seus próprios produtos para cozinhar uma deliciosa comida 
crioula. 

 
 
DAY 6: ROTA DE VIÑALES CIRCULAR 
• 41km        • +441m -441m       • Casas Particulares, Havana       • Café da manhã e almoço 

Depois do café da manhã, nos preparamos e seguimos por uma rota circular ao 
redor de Viñales. A paisagem jurássica do vale é uma das melhores de Cuba e 
não é difícil de entender por que é um Patrimônio Mundial da UNESCO. É 
também um elo importante em duas das principais indústrias de Cuba: turismo 
e tabaco. Viñales é o lar do melhor tabaco de Cuba e do mundo e vamos parar 
em uma fazenda para aprender um pouco sobre o processo de cultivo do tabaco. 
Elevando-se em torno da fazenda, você notará mogotes, estranhas montanhas 
arredondadas que parecem borbulhar no chão do vale, criando a paisagem única 
e espetacularmente viçosa de Viñales. Depois de um piquenique cênico, vamos 
voltar para Havana e fazer o check-in em casas particulares no coração da cidade 
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DAY 7: DIA LIVRE EM HAVANA 
• Casa Particular, Havana      • Café da manhã 
Dedicamos a manhã para passear em Havana Velha, fazendo um tour a pé pelo seu centro histórico. O meio-
dia é livre para você continuar explorando a Velha Havana por conta própria; é cheio de charme colonial e as 
ruas cheias de atividades. Alternativamente, caminhe até a famosa Avenida costeira de Malecon e visite os 
jardins do emblemático Hotel Nacional. Se você está cansado de sua semana de ciclismo, você pode comprar 
um passe de um dia para relaxar na piscina do hotel (opcional). Esta noite desfrute de alguns dos locais de 
dança de música ao vivo mundialmente famosos de Havana ou shows de cabaré. Peça ao seu guia as 
recomendações deles. 
 
DAY 8: DIA DE RETORNO 
• Café da manhã 
A manhã é livre para passeios de última hora ou compras. Check-out do seu alojamento ao meio-dia, por isso 
é Adios, ou, como preferimos dizer hasta luego, até mais! Traslado à tarde (30 a 40 minutos aprox.) Para o 
aeroporto de Havana. Tenha uma jornada segura e esperamos ver você em Cuba novamente em breve. 
 

       
 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO? 
 Alojamento: 3 noites em hotéis, 4 noites em casas particulares 
 Refeições: Todos os cafés da manhã, 5 almoços, 2 jantares 
 Staff: guia turístico cubano de falando espanhol, motorista de ônibus, mecânico (somente dia 2) 
 Suporte: suporte a veículos 100% durante passeios, contato 24 horas 
 Gear: Aluguel de bikes (bicicletas de montanha híbridas Trek) 
 Seguro Viagem Coris 

 
O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO? 

 Aéreo 
 Vacinas 
 Vistos 
 Gorgetas para o guia, motorista e staff local 
 Capacete de Ciclismo (obrigatório) 
 Garrafa de água 

 
ESSE TOUR É PARA MIM? 

 Estilo de viagem: Ciclismo 
Descubra Cuba em uma bicicleta enquanto mergulha na cultura local. 

 Grau de Dificuldade: Moderado / Desafiador 
Você está acostumado a se exercitar, tem um bom nível de condicionamento físico e gosta de ser 
ativo. 



desde 1986 

realizando seus sonhos! 

TODAY GROUND TURISMO LTDA. 
EMBRATUR Nº 042590041.1 – ABAV Nº 409 – IATA Nº 5767844.5 

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, Nº 82 – Grp. 1012 
IPANEMA – CEP 22410-000 – RIO DE JANEIRO – RJ 

TEL: (21) 2247-8999 – FAX: (21)2513-5139 

E-MAIL: atendimento@todaytours.com.br - WEB: www.todaytours.com.br 
 

 

 

 
 
 
 

 Estilo de grupo: pequeno 
4 - 18 Pessoas, nacionalidades mistas e capacidade de andar de bicicleta. Idade mínima 16 anos 
(acompanhada por um adulto). 

 Notas:  Condições quentes e úmidas, especialmente durante os meses de verão. 
 

O CICLISMO: 
 Principalmente em estradas rurais pavimentadas e tranquilas, com alguns buracos. 
 Algumas seções desafiadoras de subida (veja os perfis diários de passeio no itinerário) 
 Número de dias de ciclismo: 5 
 Distância total: 285km 
 Distância Média Diária: 57km 
 Ritmo moderado: aprox. 20 a 25 km / h 
 Suporte 100% para veículos durante todo o trajeto - pule no ônibus sempre que quiser! 

 
O QUE LEVAR? 

 Capacete de ciclismo obrigatório 
 Garrafa de água 
 Calções de ciclismo acolchoados (com shorts mais largo por cima se preferir)  
 Roupas leves e impermeável / top ou jaqueta à prova de vento 
 Roupas respiráveis 
 Protetor solar de alto fator (50+), óculos de sol e chapéu de sol 
 Higienizador de mãos 
 A maioria das pessoas traz uma mochila pequena que eles mantêm no ônibus para facilitar o acesso 

durante o dia. Normalmente, eles carregam uma camiseta, seus objetos de valor, lanches e uma 
câmera. 

 Sapatos com sola relativamente rígida são melhores para ciclismo, mas não são essenciais 
 Luvas de ciclismo 

 Você pode querer trazer seus próprios pedais e selim (excluindo a barra do selim) ou a 
tampa do selim de gel para encaixar nas bicicletas de aluguel. No entanto, lembre-se de 
levar seu próprio equipamento no final da viagem! 

 

VALORES POR PESSOA (EM LIBRAS): 

 

DATA DE CHEGADA PREÇO (APT. DUPLO) SUPLEMENTO SINGLE 

Sábado 

06/04/2019 

£1,199 £220 

Sábado 
19/10/2019 

£1,109 £160 

Sábado 
09/11/2019 

£1,199 £220 

Sábado 
30/11/2019 

£1,199 £220 

Sábado 

21/12/2019 

£1,199 £220 

 


