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➢ Comparecimento ao Aeroporto de S. Paulo 

Guarulhos para embarque a Havana;

➢ Recepção no aeroporto e traslado ao hotel;

➢ Visita a uma escola de artes e música, em 

que serão expostos trabalhos dos alunos;

➢ Almoço em restaurante;

➢ Visita a uma instituição especializada em 

educação para adultos;

3° DIA – Visitas Técnicas 

➢ Tour programado pela cidade de Havana e

visitas aos principais pontos de interesse da

cidade como: Praça da Revolução, Central

Park, Palácio Presidencial, Capitólio, Morro de

La Cabana etc. Oportunidade para conhecer a

feira de artesanatos e compra de presentes;

➢ Passeio a Viñales, parada em Barrigonas

para conhecer uma plantação de tabaco e

fábrica de charutos artesanais;

➢ Tour pelo Vale de Viñales e às curiosas

montanhas Magotes e suas Cavernas.

(Local declarado como monumento

histórico pela UNESCO) – Visita ao Mural

Pré-Histórico, com pinturas de 120 mts

pintado a mão.

➢ Visita a uma escola de nível médio;

➢ Visita à Universidade de Havana, onde haverá 

um tour nas dependências da instituição e 

uma breve reunião;

➢ Entrega dos Certificados  na Universidade;

➢ Almoço e retorno ao hotel;

➢ Dia livre para atividades independentes.

Sugerimos um passeio opcional para

conhecer o lindo mar do Caribe nas praias

de Varadero, o programa inclui diária em um

resort em regime “All Inclusive”.

➢ Traslado ao Aeroporto José Marti

Embarque para Guarulhos-SP - Fim dos Serviços

www.lionstoursoperadora.com.br/visitas-as-escolas
Ministerio de
Educación de la
Republica de Cuba

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 2021

DE 10 a 17 de Outubro de 202110 Out - Embarque e acomodação

➢ Visita à escola Dora Alonso (especializada

no atendimento de alunos com autismo);

➢ Visita a um escola de educação infantil;

➢ Almoço em restaurante;

➢ Visita à Faculdade de Ciências Pedagógicas

José Varona, com uma palestra educativa;

12 Out - Visitas Técnicas

14 Out - Havana e roteiro histórico 

13 Out - Visitas e Certificação

11 Out - Visitas Técnicas

15 Out - Passeio Imperdível   

16 Out - Dia livre e opção de passeio 

17 Out-Traslado e retorno ao Brasil

Programa de Viagem Incluindo: Passagem Aérea Partindo de S. Paulo - Traslados - Hospedagem em aptp duplo  

Seguro viagem - Visto - Visitas técnicas às escolas - Passeios - Refeições - Guia local em Português e Cerificação  

(19) 99547-9339WhatsApp 


