
Oferta 

 
EXCURSIONS I ACTIVITATS A VIÑALES 

 Contracti la seva excursió per avançat i li descomptem un 10% ¡ ! 
 
 

 

 

 
 
TOUR COMPLET PER VIÑALES 
 

Oferim un recorregut complet pels llocs 
d'interès turístics de Viñales . 
EL Mural de la Prehistòria , Cova de l'Indi , 
Mirador de Los Jazmines , Palenque , Hotel La 
Ermita i Ranxo Sant Vicent . 
 
Gaudiu d'un dia sencer d'atractives visites 
turístiques , còmodament sense presses i sense 
horaris . 
 

Preu Normal : 30 cuc 
Preu amb Dte : 25 cuc 
 
 
TOUR COMPLET PER VIÑALES + DINAR TRADICIONAL CRIOLLO 
 

Oferim un recorregut complet pels llocs 
d'interès turístics de Viñales . 
EL Mural de la Prehistòria , Cova de l'Indi , 
Mirador de Los Jazmines , Palenque , Hotel La 
Ermita i Ranxo Sant Vicent , acabant la jornada 
amb un dinar a la paladar " La Carreta " , 
degustant el deliciós plat de la casa : Xai al vi 
negre . 
 
Gaudiu d'un dia sencer d'atractives visites 
turístiques , còmodament sense presses i 

sense horaris . 
 
. (2 pax) - 20 cuc/persona 
. (3 pax) - 15 cuc/persona  
. (4 pax) - 10 cuc/persona 
. (5 pax o más) - 8 cuc/persona 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXCURSIÓ AL SISTEMA CAVERNARI DE SANT TOMÀS ( MONTCADA ) 
 

 
La Cova de Sant Tomàs és un dels més grans de 
Llatinoamèrica . 
És pràcticament d'una visita obligada visitar 
aquest magnífic sistema cavernari ubicat al 
Montcada . 
 
Preu Entrada: 10 cuc 
 
 
 

Preu Normal: 25 cuc           
Preu amb Dte: 20 cuc 
 
 
EXCURSIÓ A CAYO JUTÍAS / CAYO LEVISA 

 
 
Cayo jutías està a pocs km del poble de Santa 
Llúcia . Un petit paradís natural de sorra blanca 
i aigua blava turquesa 
 
Preu Entrada: 5 cuc 
 
 
 
 

Cayo Levisa és un petit illot situat al centre de mar, al qual s'accedeix mitjançant un 
ferri . 
Oferim el transport fins a l'embarcador i també la recollida . 
 
Preu Normal : 60 cuc 
Preu amb Dte : 50 cuc ( anada i tornada el mateix dia + temps de gaudi a la platja ) 
 
 
EXCURSIÓ GUIADA A PEU PER LA VALL DE VIÑALES 
 

 
Visita a peu la Vall de Viñales , camps de  
sa , acabant en la Cova del Palmarito , on podrà 
prendre un refresante bany en les seves gorges 
subterrànies . 
 
 
 
 
 

Preu Normal: 15 cuc/persona           
Preu amb Dte: 10 cuc/persona 
 



 
 
EXCURSIÓ GUIADA A CAVALL PER LA VALL DE VIÑALES 

 
 
Excursió a cavall per la Vall de Viñales , visitant 
un assecador de tabac , la casa del pagès on es 
mostra tot el procés i elaboració del tabac , 
també de begudes típiques de la regió , 
acabant la visita a la Cova del Palmarito , on 
podrà gaudir d'un refrescant bany a les 
piscines subterrànies . 
 
 

Preu Normal : 20 cuc / persona 
Preu amb Dte : 18 cuc / persona 
 
 
EXCURSIÓ GUIADA A PEU PER VALLE ANCON 

 
 
Paisatges únics amb abundant flora i fauna 
d'excepcional bellesa i colorit , una cova que 
et conduirà a boscos , curiosos termiters 
que adornen el bosc més enllà de la vall i el 
so d'aus que capritxosament es faran 
visibles als teus ulls faran d'aquesta 
caminada una experiència més que única , 
Natural . 
 

Preu Normal : 25 cuc / persona 
Preu amb Dte : 22 cuc / persona 
Inclou : Transport / Guia / Excursió 
 
 
EXCURSIÓ GUIADA A PEU SENDA : " EL MURMULLO DE LOS RIOS " 

 
Senderisme tranquils que transcorre per 
boscos envoltats de les netes aigües del riu 
Ancón . Amb arbres elevats i coberts de 
plantes exòtiques on vostè podrà gaudir 
del murmuri dels salts capritxosos en el 
relleu de la zona . 
 
 
 
 
 

Preu Normal : 25 cuc / persona 
Preu amb Dte : 22 cuc / persona 
Inclou : Transport / Guia / Excursió. 
 
 



 
 
EXCURSIÓ A LA PLANTACIÓ :  FINCA ROBAINA 

 
 
 Excursió a la més coneguda plantació de tabac 
del món . 
La Finca Robaina , on tindrà la possibilitat de 
veure les plantacions , els assecadors de tabac i 
l'elaboració del que actualment és un dels 
millors tabacs del món . 
 
 
 

Preu Normal : 55 cuc 
Preu amb Dte : 50 cuc ( anada i tornada ) (temps espera per a la visita ) 
 
 
 
EXCURSIÓ A MARIA LA GORDA Y P.N. GUANAHACABIBES 
 

 
Maria la Gorda és una platja ideal per als 
amants del submarinisme i el snorkel . Les 
seves aigües transparents permeten gaudir 
d'una gran varietat marina de flora i fauna . 
Acabant la visita a l' P.N. Guanahacabibes , per 
gaudir de la meravellosa àrea natural 
protegida . 
 
 

Preu Normal : 90 cuc 
Preu amb Dte : 85 cuc ( anada i tornada el mateix dia ) 
 
 
EXCURSIÓN A LAS TERRAZAS Y SOROA 

 
 
Les Terrasses és una comunitat molt antiga 
envoltada d'una àrea natural molt bonica , 
distribuïda en diferents punts d'un mapa . 
La visita a Soroa permet gaudir d'un 
Orquideario amb diferents espècies 
d'orquídies , el Castell de les Núvols i un salt 
d'aigua . 
Ideal per gaudir un dia complet envoltat de 
bella naturals i bonics paisatges . 
 
Preu Entrada : Consultar segons temporada 

 
 
Preu Normal : 70 cuc 



Preu amb Dte : 60 cuc ( anada i tornada el mateix dia ) 
 
 
 
 
∙ En el preu s'inclou el transport . ( excepte el ferri a Cayo Levisa ) 
∙ Es cobra per trajecte , no per nombre de passatgers . 
∙ En el preu no inclou el preu de les entrades als centres turístics . 


