


Olá Amigos,
Continuamos juntos compartilhando as boas 
razões para viajar a Cuba

Em 2019 comemoramos nosso 10º 
aniversário. No decurso do interessante 
caminho publicamos informações atualizadas 
sobre Cuba com a colaboração do ministério 
de Turismo, de hoteleiros, agências de 
viagens, operadoras turísticas, linhas aéreas e 
instituições culturas cubanas.

Nestes 10 anos, priorizamos os principais 
destinos turísticos anunciando suas 
novidades e atrativos. E seguindo as novas 
tendências e preferências dos viajantes, 
somos comunicadores muito atrativos na 
internet e redes sociais, com publicações 
diárias que são lidas e compartilhadas por 
mais e mais seguidores.

Celebraremos em 2019 os 500 anos de 
fundação de Havana, cujo aniversário terá 
um lugar especial em nossas edições. Vamos 
estar presentes também em duas novas 
feiras: IMEX de Frankfurt e ITBM de 
Barcelona, para lançar nossa revista e o 
Diretório de Eventos em Cuba.

Descubra Cuba através de nossas páginas, 
visite nosso site e acompanhe-nos no 
Facebook.
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NOSSA CAPA

17 e 18: o Castillo de los Tres Reyes del 
Morro e o Forte de San Carlos de la 
Cabaña. Estas joias da arquitetura bélica, 
de onde se curte a beleza de toda a baía 
de Havana e o Centro Histórico, foram 
declaradas Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Nesse lugar, se realiza 
todos os dias às 21h a cerimônia do 
Canhonaço, que relembra o antigo 
toque para fechar as portas da cidade.

O Paseo del Prado (oficialmente 
chamado Paseo de Martí) é um 
majestoso bulevar que se estende do 
Parque de la Fraternidad até o Malecón. 
Oito estátuas de leões em bronze 
ornamentam o passeio. Ao lado, se 

erguem prédios de elevado 
valor histórico e 
arquitetônico, como o 
Capitólio e o Gran Teatro 
“Alícia Alonso”, os hotéis 

Inglaterra, Saratoga, Iberostar, Parque 
Central, Telégrafo, Sevilla, Caribbean e o 
Iberostar Grand Packard. É uma das 
avenidas mais famosas e frequentadas 
da capital; nos fins de semana dá 
acolhida a eventos culturais e exposições 
de arte.

Recentemente, foi incorporado ao 
universo de Havana a Usina de Arte 
Cubana um projeto cultural do músico e 
compositor X Alfonso, estabelecido 
numa antiga fábrica de óleos 
comestíveis. Distinguida pela qualidade 
de suas propostas, cada temporada 
estão em cartaz nomes de célebres 
artistas cubanos, estrangeiros e 
principiantes. Em seus espaços são 

montadas exposições de arte, de 
fotografia, se realizam desfiles de moda, 
espetáculos de teatro e de dança, 
projeções de filmes e concertos de 
diferentes gêneros musicais.

Recomendamos terminar a noite no 
famoso Cabaré Tropicana inaugurado 
em 1939. Em seu cenário cantaram e 
dançaram renomadas personalidades da 
arte cubana e internacional, como Rita 
Montaner, Ignácio Villa “Bola de Nieve”, 
Josephine Baker e Nat King Cole. Pela 
excelência de seus shows e a 
singularidade de seu entorno é 
conhecido mundialmente como o 
“Paraíso debaixo das Estrelas”.

Havana se multiplica em seus 500 anos. 
A cidade guarda muitos lugares 
interessantes e únicos para curtir. É 
preciso percorrê-la muitas vezes para 
acumular as experiências que a capital 
cubana convida a descobrir.
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avana, que completa Hneste ano cinco séculos 
de vida, é um dos ícones 

do turismo e das viagens ao 
Caribe. Todos os dias, os 
visitantes descobrem novos 
rincões e lugares cativantes. 
Buen Viaje a Cuba recomenda 
um começo para a aventura, 
mas os finais são infinitos da 
mesma forma que os encantos 
da capital cubana.

Havana oferece inúmeros lugares 
interessantes, todavia oito são os 
prediletos que os turistas destacam em 
redes sociais e sites de pesquisa de 
satisfação dos visitantes, como 
TripAdvisor.

Um dos lugares mais representativos é o 
conjunto arquitetônico constituído pela 
Plaza de la Revolución e o Memorial 
José Martí, o mais importante da 
capital. Tem sido testemunha de 
inúmeros feitos da Revolução cubana e 
abriga os principais desfiles e 
comemorações da população da capital. 

San Salvador de la Punta, o 
Torreón de San Lázaro e o Torreón 
de la Chorrera. Há, também, 
hotéis emblemáticos, como o 
Hotel Nacional, o Iberostar 
Habana Riviera e o Melía Cohíba, 
símbolo da modernidade da 
cidade.

O Capitólio é o centro da cidade, 
ponto de início de todas as 
estradas cubanas. É um prédio de 
fachada neoclássica, tem uma 
cúpula de 91 metros de altura. 
Foi construído para abrigar as 
duas Câmaras do Congresso 
desde 1929 e, após a vitória da 
Revolução cubana, se estabeleceram lá o 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente e da Academia de Ciências de 
Cuba. Presentemente acolhe a 
Assembleia Nacional do Poder Popular. 
Acabam de completar a restauração do 
prédio que abriu as portas no último 
mês de março. Num instante 
reconquistou a preferência dos 
apaixonados por Havana. 

Como um guardião inamovível, o 
Parque Histórico Militar Morro – 
Cabaña reúne dois bastiões dos séculos 

O Memorial José Martí nos relaciona 
com a vida do herói cubano e serve de 
sede a importantes exposições de arte. 
Seu mirante – o ponto mais elevado da 
cidade com 142 metros de altitude – 
proporciona uma vista impressionante da 
cidade.

Outro lugar preferido é o restaurante La 
Bodeguita del Medio, inaugurado em 
1942. Fica na Rua Empedrado, bem 
pertinho da Plaza de la Catedral. As 
paredes do estabelecimento estampam 
inúmeras assinaturas dos que a visitam, 
celebridades inclusive como Ernest 
Hemingway, Mário Benedetti, Pablo 
Neruda, Errol Flynn e Gabriel García 
Márquez. O encanto boêmio do 
restaurante, o tempero cubaníssimo de 
seus pratos típicos e o mundialmente 
conhecido Mojito fazem de La Bodeguita 
um lugar imperdível em Havana.

Ao longo de oito quilômetros se estende 
o Malecón, avenida que limita 
diretamente com o mar e cujo muro é 
palco de inúmeras histórias da vida de 
todos os dias: amores, encontros, 
diversão e meditações. Imponentes 
monumentos se erguem ao longo da via, 
edificações históricas, como o Castillo de 
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avana se prepara para abrigar a 39ª edição da Feira Internacional Hde Turismo FIT Cuba 2019, que acontecerá no histórico Forte de 
San Carlos de La Cabaña, de 7 a 11 de maio.

O encontro coincide com os festejos pelos 500 anos da capital cubana. 
FIT Cuba 2019 - comentaram autoridades turísticas - será o palco 
perfeito para mostrar ao mundo a beleza rejuvenescida de uma cidade 
que encanta todos inevitavelmente.

No ano passado, ao encerrar o encontro mais importante do turismo 
cubano, o Ministro da pasta, Manuel Marrero, anunciou que em 2019 a 
feira seria dedicada à Espanha, país convidado de honra. Sabe-se que 
essa nação se destaca entre os que mais crescem na emissão de 
visitantes a Cuba, e suas empresas hoteleiras lideram a gestão de 
alojamento neste destino caribenho.

As viagens de eventos, incentivos e congressos terão destaque nos 
pavilhões montados no forte que domina a formosa baía de Havana. Os 
participantes de FIT Cuba 2019 poderão constatar as potencialidades do 
país para o desenvolvimento desta modalidade turística, desde uma 
vasta infraestrutura tecnológica em hotéis e centros de convenções e 
profissionais especializados, até opções culturais e de lazer para 
completar os programas que ofertam suas agências de viagens.

FIT Cuba é o principal evento profissional da indústria turística cubana e 
sempre se realiza no mês de maio. Já foram sedes, além de Havana, as 
praias de Varadero, Holguín, as ilhotas do Norte de Villa Clara e o 
destino turístico Jardines del Rey. A feira se reafirma a cada ano como 
espaço ideal para reunir hoteleiros, agências de viagens e outros 
provedores de serviços do setor que prevê atingir os cinco milhões de 
visitantes à Ilha neste ano 2019.

www.fitcuba.com

FITCuba 2019
comemora os cinco séculos
de Havana
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Reserve suas férias
com CubaTravel 
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autopistas; localização de embaixadas, 
hospitais e outros serviços de 
emergência, câmbio de moedas 
estrangeiras; horário dos restaurantes, 
parques e outras atrações.

Além disso, possibilita a compra online 
de serviços e produtos turísticos de 
grupos hoteleiros, como  Islazul, Gran 
Caribe e NH Hotels, e das agências 
Cubatur, Ecotur e Viajes Cubanacán. 
Em breve, serão incorporados mais 
hotéis e ofertas. Por meio do buscador 
incorporado no site, o viajante pode 
encontrar alojamentos e excursões em 
todas as províncias cubanas e reservar 
com as melhores tarifas que oferecem a 
possibilidade de pagar em várias 
moedas ou com cartões de crédito.

Todas as operações feitas pelos 
usuários através do site CubaTravel são 
seguras, gozam de proteção absoluta 
os números dos cartões de crédito, as 
senhas ou os códigos de confirmação.

Às suas funções de fonte certificada de 
informação e novidades sobre o 
arquipélago cubano, o site oficial do 
turismo cubano adiciona este novo 
caminho para vivenciar uma 
experiência de sonhos na maior e mais 
acolhedora ilha do Caribe. As melhores 
férias, agora com CubaTravel!

Uma nova opção está disponível 
para os que planejam sua 
viagem a Cuba neste ano. Os 

amantes da rica natureza, paisagens e 
cultura da Ilha contam com todos estes 
atrativos ao alcance de alguns cliques 
graças à recém-anunciada possibilidade 
de reservar e pagar seguros através do 
Portal Oficial do destino CubaTravel 
(www.cuba.travel ).

Após ter sido apresentada a versão 
global do site CubaTravel, se anunciou 
que incorporaria a opção de reservas e 
aplicações para celulares, entre outros 
recursos. Agora, o Grupo de Eletrônica 
para o Turismo (GET) em parceria com 
a empresa Internet Power Hotel 
disponibilizam aos interessados este 
novo meio para reservar e pagar a 
estadia no país caribenho.

O site CubaTravel foi projetado 
como a principal fonte de 

informação de Cuba e suas 
possibilidades turísticas, 
portanto, proporciona 
inúmeras informações 
sobre cada região do país: 
geografia, história, 
costumes e lugares 
célebres. Há, também, 
muitas dicas, como a 
estrutura das rodovias e 
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O Grupo Cubanacán propulsa 
parcerias com investidores 
estrangeiros para construir e 
gerenciar novos hotéis. Hoje 
em dia, trabalha com 
renomadas redes hoteleiras 
internacionais como Meliá 
Hotels International, 
Kempinski, Blue Diamond, 
Iberostar, Blau, Be Livre y 
Valentín, que gerenciam uma 
parte de seus hotéis.
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exibe em diferentes destinos 
turísticos, devemos realçar sua 
presença na cidade de Havana. Pelos 
500 anos de fundação da cidade, 
anunciou que vão operar os hotéis do 
Complexo “Quinta Avenida” e foi 
reaberto o Hotel El Viejo y el Mar, 
que se soma a outros 
estabelecimentos da capital cubana.

No início de 2019, é imprescindível 
mencionar o Grupo Cubanacán no 
âmbito turístico cubano. Em todo o 
país se sente sua presença e a de 

seus estabelecimentos. Nas 
cidades como Matanzas – 
declarada Cidade Turística ao 
completar recentemente 325 
anos - seus hotéis são 
solicitados pelas operadoras de 
turismo e viajantes. Em 
Remedios e Sagua la Grande, 
situados no centro da Ilha, 
constituem uma peça 
importante na hora de organizar 
circuitos turísticos ou passeios. Em 
Ciego de Ávila e na cidade de 
Holguín, perto da qual se acha a 
praia de Guardalavaca e a cidade de 
Santiago de Cuba, os hotéis de 
Cubanacán são os preferidos dos 
visitantes de todas as nacionalidades.

Em um encontro com operadoras de 
turismo, agentes de viagens e outros 
profissionais do setor turístico em 
Cuba e a imprensa especializada, 
dirigentes do Grupo Cubanacán 
anunciaram a intenção de diversificar 
suas propostas e crescer nos 
mercados emissores de turistas.

HOTÉIS
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Cubanacán
a melhor maneira de conhecer Cuba

especialmente no formoso 
Valle de Viñales - até o 
leste cubano, onde oferece 
seus hotéis na província de 
Santiago de Cuba.

Para os viajantes interessados em 
conhecer a cultura e a história, o 
Grupo Cubanacán proporciona a 
oportunidade de percorrer o país, 
visitar cidades patrimoniais e apreciar 
os valores de cada uma delas. Nessas 
cidades, o Grupo possui novos 
estabelecimentos das marcas Hotéis 
E, e Hotéis Cubanacán, que se unem 
aos já conhecidos e comercializados.

Dentre as novas aberturas e melhoras 
hoteleiras que o Grupo Cubanacán 

O Grupo Cubanacán iniciou 
2019 com boas novas para 
viajantes e profissionais do 

turismo. Estamos falando numa das 
empresas hoteleiras cubanas mais 
prestigiosas, com relevante 
posicionamento no mercado 
internacional, que trabalha com as 
mais importantes operadoras de 
turismo que comercializam, hoje em 
dia, os mais diversos produtos 
turísticos em Cuba.

A grande variedade de hotéis que 
Cubanacán disponibiliza nos destinos 
turísticos de todo o país permite 
oferecer viagens aos que buscam 
desde ambientes de sol, praia e 
natureza até hotéis de cidade, que 

são ideais para viagens associadas 
com a cultura, ou programas de 
qualidade de vida. Quanto ao turismo 
especializado, este grupo hoteleiro 
possui estabelecimentos para quem 
quiser praticar o mergulho, a pesca, 
kitesurf, observação de aves ou fazer 
trilhas.

Nos últimos anos, Cubanacán 
ampliou suas unidades hoteleiras, 
tanto que atualmente disponibiliza 
mais de 16.000 quartos nos 
principais destinos turísticos de Cuba, 
onde conta com mais de 30 
estabelecimentos, incluída a marca 
Hotéis E. A empresa está instalada 
desde a mais ocidental das 
províncias, Pinar del Río - e lá, 
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Procure-nos no www.buenviajeacuba.com e Facebook: @BuenViajeACuba

país caribenho promove seus atrativos 
como destino turístico: começa na feira 
FITUR de Madri e termina na WTM de 
Londres. Em 2019, vamos enriquecer 
nosso calendário de distribuição com 
IMEX e IBTM World, levando em conta 
o marcante interesse no turismo MICE 
que vem crescendo no mundo e 
também em Cuba.

A feira IMEX acontecerá de 21 a 23 de 
maio, no recinto Messe Frankfurt dessa 
cidade alemã. O encontro é tido como 
quase obrigatório para os melhores 
profissionais e empresas especializadas 
nas viagens MICE. Lá se reúnem 3.500 
expositores de mais de 150 países ao 
ano. Sua edição mais recente 
congregou 14.800 participantes.

Já IBTM World ocorrerá de 19 a 21 de 
novembro, nos espaços da FIRA de 
Barcelona. Nessa feira, considerada 
líder mundial em sua especialidade, 
destacam os programas de formação 
oferecidos por provedores e 
associações setoriais e as palestras de 
renomados analistas.

EVENTOS

09

A partir de 2019, a nossa revista 
Buen Viaje a Cuba será 
distribuída em duas das mais 

importantes feiras especializadas em 
viagens de eventos, congressos e 
incentivos (MICE): a IMEX de Frankfurt, 
Alemanha, e a feira IBIM World, de 
Barcelona, Espanha.

As edições dedicadas a estas duas 
feiras vão conter um DOSSIÊ com 
informação das opções de viagens 
MICE em Cuba, um espaço para que 
Grupos Hoteleiros, Agências de 
Viagens, Centros de Convenções e 
outras companhias do setor façam 
promoção de seus serviços e facilidades 
na Ilha.

Junto com as edições impressas de 
nossa revista ofereceremos a 
expositores e visitantes o Diretório de 
Eventos em Cuba 2019, que, em sua 
versão digital, será atualizada para cada 
evento.

Buen Viaje a Cuba está presente nas 
principais feiras internacionais onde o 

chegará a 
Frankfurt e 
Barcelona 
em 2019

HOTÉIS

08

Cuba espera cinco 
milhões de 
visitantes 
em 2019
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CRUZEIROS

Seabourn: cruzeiros para 
Cuba em 2019

Assim, Seaborun, como parte de 
Carnival, se une a companhias como 
Royal Caribbean e Norwegian, que foram 
das primeiras autorizadas pelo governo 
dos Estados Unidos a operarem cruzeiros 
com destino a Ilha. Hoje, Cuba recebe 
umas 25 embarcações de 17 companhias 
internacionais.

Acompanhia de cruzeiros de luxo 
Seabourn anunciou que vai 
operar viagens a Cuba dos 

Estados Unidos e de Porto Rico a partir 
do dia 4 de novembro. Os itinerários 
incluem pernoitar em Havana e escalas 
nas cidades patrimoniais de Cienfuegos e 
Santiago de Cuba. Além disso, tocará a 
península Ramón de Antilla – na 
província de Holguín – e a Ilha da 
Juventude.

Seabourn será a terceira marca do maior 
operador mundial de cruzeiros Carnival 
Corporation que fará viagens a Cuba. Já 
estão operando regularmente Holland 
America Line e Carnival Cruise Lin.

Dos cinco percursos anunciados, quatro 
vão partir de Miami e sua duração será 
de 11 a 25 dias. O quinto partirá de San 
Juan, capital de Porto Rico, com 14 dias 
de duração. Os trajetos incluem paradas 
em outros destinos caribenhos, como 
São Cristóvão e Navis, Antigua e 
República Dominicana.

Para suas viagens a Cuba, a companhia 
Seabourn destinou o navio Sojourn, com 
capacidade para 458 passageiros.

“Estamos emocionados, finalmente 
conseguimos incluir Cuba em nossos 
itinerários; clientes e parceiros esperavam 
ansiosamente uma experiência de luxo 
em destinos relativamente pouco 
explorados do tesouro caribenho”, 
revelou em comunicado o presidente de 
Seabourn Richard Meadows.

Para suas viagens a 
Cuba, Seabourn 

destina o navio Sojourn
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O Grupo Cubanacán conta com 
mais de 30 estabelecimentos da 
marca Hotéis E espalhados pelo 

país. Podemos encontrá-los desde Pinar 
del Río, a província situada no extremo 
oeste, em primeiro lugar no Vale de 
Viñales, até em Santiago de Cuba, a mais 
caribenha das cidades cubanas.

Quem gostaria de conhecer Cuba por 
meio de sua história, cultura, tradições e 
povo, Cubanacán oferece “a melhor 
maneira de conhecer Cuba”, 

percorrendo as principais cidades 
patrimoniais com estadias em Hotéis E.

Situados em prédios emblemáticos, 
expoentes da arquitetura de final do 
século 19 e começo do 20, os Hotéis E 
oferecem hospedagem de alto padrão e 
se distinguem por sua elegância simples, 
ambientes íntimos, serviços variados e 
atendimento personalizado.

HOTÉIS

Se quiser um itinerário de viagem diferente por Cuba, conhecer o país a partir de suas 
cidades patrimoniais e desfrutar o mais autêntico de sua cultura e arquitetura, pois 
escolha os Hotéis E de Cubanacán para sua estadia. Sem dúvida, é uma excelente 
opção que recomendamos a partir de nossas páginas.
Para mais detalhes dos Hotéis E de Cubanacán clique:

Em Viñales: Hotel E Central
Hotel E VelascoEm Matanzas:  

Em Remedios, Villa Clara: Hotel E 
Barcelona, Hotel E Leyendas, Hotel E 

Casa Bauzá, Hotel E Real e 
Hotel E Mascotte

Em Sagua La Grande, Villa Clara: 
Hotel E Palacio Arenas e Hotel E Sagua

Em Santa Clara, Villa Clara: 
Hotel E Central

Hotel E Em Trinidad, Sancti Spíritus: 
La Ronda, Hotel E La Calesa, 
Hotel E Mesón del Regidor

Hotel E La RuedaEm Ciego de Ávila: 
Hotel E Santa María, Em Camagüey: 

Hotel E El Marqués, Hotel E La 
Avellaneda, Hotel E Camino del Hierro, 

Hotel E La Sevillana, 
Hotel E Colonial

Hotel E Esmeralda, Em Holguín: 
Hotel E Caballeriza

Hotel E San Em Santiago de Cuba: 
Basilio, Hotel E El Cobre

www.cubanacan.cu        www.hotelescubanacan.com

Estas são as cidades em que 
Cubanacán convida a desfrutar de 

seus hotéis E.

Conheça Cuba
com os Hotéis E de Cubanacán

EVENTOS

MITM Américas
volta para Havana

negócios, incentivos, feiras e congressos.

GSAR Marketing organizou 49 feiras 
bem-sucedidas nas Américas e Europa só 
para profissionais do turismo 
programando encontros B2B e um plano 
de networking de alto padrão que 
garante o contato entre todos os 
participantes.

A realização do MITM de novo em 
Havana confirma o critério de muitas 
operadoras de turismo e agentes de 
viagens que veem com excelentes olhos 
Havana como destino do turismo de 
congressos, reuniões e viagens de 
incentivos.

Pelo segundo ano consecutivo, Cuba 
será sede da feira internacional de 
turismo MITM Américas (Meetings 

& Incentives Travel Market) em sua 23ª 
edição. Uma informação veiculada pelos 
organizadores revela que MITM 
Américas acontecerá de 14 a 17 de 
outubro de 2019, no ano em que 
Havana completa 500 anos.

A capital cubana foi confirmada sede do 
encontro durante a passada feira 
internacional de turismo World Travel 
Market de Londres. Daquela feita, Charo 
Trabado, CEO de GSAR Marketing, 
entregou o dossiê de MITM 
Américas ao ministro de Turismo 
cubano, Manuel Marrero e 
ao CEO de Meliá Hotels 
International, Gabriel 
Escarrer.

É a quarta vez que MITM Américas se 
realiza em Cuba. Os encontros anteriores 
aconteceram em 2004, no balneário de 
Varadero, e em 2009 e 2018 na capital 
cubana. Nesta ocasião, a sede do evento 
será o Hotel Nacional de Cuba, um dos 
mais emblemáticos e elegantes do 
Caribe, com categoria de Monumento 
Nacional e declarado Memória do 
Mundo pela UNESCO. Será auspiciado 
pelo ministério de Turismo de Cuba e o 
Grupo Hoteleiro Gran Caribe.

MITM Américas é a feira internacional 
do segmento MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions) 
de formato B2B (Business to Business) 

mais antiga na região. Em cada 
edição, esta feira contribui para a 
entrada, desenvolvimento e 
posicionamento internacional de 

inúmeros destinos no turismo de 
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EVENTOS

MITM Américas
volta para Havana
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Market de Londres. Daquela feita, Charo 
Trabado, CEO de GSAR Marketing, 
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cubano, Manuel Marrero e 
ao CEO de Meliá Hotels 
International, Gabriel 
Escarrer.
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realiza em Cuba. Os encontros anteriores 
aconteceram em 2004, no balneário de 
Varadero, e em 2009 e 2018 na capital 
cubana. Nesta ocasião, a sede do evento 
será o Hotel Nacional de Cuba, um dos 
mais emblemáticos e elegantes do 
Caribe, com categoria de Monumento 
Nacional e declarado Memória do 
Mundo pela UNESCO. Será auspiciado 
pelo ministério de Turismo de Cuba e o 
Grupo Hoteleiro Gran Caribe.

MITM Américas é a feira internacional 
do segmento MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions) 
de formato B2B (Business to Business) 

mais antiga na região. Em cada 
edição, esta feira contribui para a 
entrada, desenvolvimento e 
posicionamento internacional de 

inúmeros destinos no turismo de 
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HOTÉIS

Hotel Roc Presidente, 
um dos preferidos em Havana

Contatos:

Tel.: +53 7 8381801
presidente@roc-hotels.com

 O hotel Roc Presidente, que 
comemorou em dezembro passado 
90 anos, mostra o esplendor e a 

excelência que o distinguem desde sua 
inauguração em 1928, quando se exibia 
como o edifício mais alto de Havana.

Localizado no bairro Vedado da capital, o 
Hotel Roc Presidente é um dos bem-
conceituados em Havana pelo turismo 
internacional. Os viajantes exaltam a 
qualidade do estabelecimento nas 
pesquisas de satisfação dos visitantes de 
TripAdvisor e acumula também elevada 
percentagem em HolidayCheck. 

perfeita para quem queira conhecer a 
cidade de Havana, visitar seu centro 
histórico, ou seus estabelecimentos 
culturais. Visite seu site www.roc-
hotels.com para conhecer melhor o hotel 
e reserve para sua próxima viagem a 
Havana.

O hotel – propriedade do Grupo Gran 
Caribe e administrado pela companhia 
espanhola RocHotels - combina o 
conforto dos tempos modernos com os 
valores de um imóvel de sua época. É 
considerado um prédio histórico na 
cidade de Havana por sua arquitetura e 
por resguardar mais de 400 peças de 
valor patrimonial.

O Hotel Roc Presidente, 4 estrelas, 
disponibiliza 158 quartos dotados do 
conforto que busca o cliente moderno. 
Oferece serviço personalizado. O 
principal espaço de sua proposta 
gastronômica é o restaurante Chez 
Merito. O hotel conta com uma piscina 
em ambiente íntimo e agradável e seu 
terraço com serviço de bar 24 horas é um 
dos lugares mais frequentados do hotel.

Dentro das comemorações pelos 90 anos 
do estabelecimento, o restaurante Chez 
Merito preparou cinco cardápios 

diferentes com variedade de 
tapas, um executivo e um 
cubano, e a habitual comida 
internacional. Na piscina, se 
oferecem assados e carnes de 
primeira. As ofertas dos bares foram 
aprimoradas e muito bem recebidas 
pelos clientes, agências de viagens e 
operadoras de turismo.

Devido à sua excelente localização, o 
hotel tem sido o preferido de muitas 
personalidades ao longo de sua história. 
Desde 1988 é sede dos Festivais do Balé 
Nacional de Cuba e hospedou bailarinas 
e bailarinos como Carla Frachi, Julio 
Bocca, Vladimir Malakhov, Aurelie 
Dupont, Vladimir Vasiliev e muitos 
outros. O hotel também é sede do 
concurso literário Prêmio Casa de las 
Américas, que prestigiam importantes 
intelectuais do continente todos os anos.

O hotel Roc Presidente é uma opção 



14

HOTÉIS

Hotel Roc Presidente, 
um dos preferidos em Havana

Contatos:

Tel.: +53 7 8381801
presidente@roc-hotels.com

 O hotel Roc Presidente, que 
comemorou em dezembro passado 
90 anos, mostra o esplendor e a 

excelência que o distinguem desde sua 
inauguração em 1928, quando se exibia 
como o edifício mais alto de Havana.

Localizado no bairro Vedado da capital, o 
Hotel Roc Presidente é um dos bem-
conceituados em Havana pelo turismo 
internacional. Os viajantes exaltam a 
qualidade do estabelecimento nas 
pesquisas de satisfação dos visitantes de 
TripAdvisor e acumula também elevada 
percentagem em HolidayCheck. 

perfeita para quem queira conhecer a 
cidade de Havana, visitar seu centro 
histórico, ou seus estabelecimentos 
culturais. Visite seu site www.roc-
hotels.com para conhecer melhor o hotel 
e reserve para sua próxima viagem a 
Havana.

O hotel – propriedade do Grupo Gran 
Caribe e administrado pela companhia 
espanhola RocHotels - combina o 
conforto dos tempos modernos com os 
valores de um imóvel de sua época. É 
considerado um prédio histórico na 
cidade de Havana por sua arquitetura e 
por resguardar mais de 400 peças de 
valor patrimonial.

O Hotel Roc Presidente, 4 estrelas, 
disponibiliza 158 quartos dotados do 
conforto que busca o cliente moderno. 
Oferece serviço personalizado. O 
principal espaço de sua proposta 
gastronômica é o restaurante Chez 
Merito. O hotel conta com uma piscina 
em ambiente íntimo e agradável e seu 
terraço com serviço de bar 24 horas é um 
dos lugares mais frequentados do hotel.

Dentro das comemorações pelos 90 anos 
do estabelecimento, o restaurante Chez 
Merito preparou cinco cardápios 

diferentes com variedade de 
tapas, um executivo e um 
cubano, e a habitual comida 
internacional. Na piscina, se 
oferecem assados e carnes de 
primeira. As ofertas dos bares foram 
aprimoradas e muito bem recebidas 
pelos clientes, agências de viagens e 
operadoras de turismo.

Devido à sua excelente localização, o 
hotel tem sido o preferido de muitas 
personalidades ao longo de sua história. 
Desde 1988 é sede dos Festivais do Balé 
Nacional de Cuba e hospedou bailarinas 
e bailarinos como Carla Frachi, Julio 
Bocca, Vladimir Malakhov, Aurelie 
Dupont, Vladimir Vasiliev e muitos 
outros. O hotel também é sede do 
concurso literário Prêmio Casa de las 
Américas, que prestigiam importantes 
intelectuais do continente todos os anos.

O hotel Roc Presidente é uma opção 



Onlinetours e
Evelop Airlines

faz parte do primeiro conglomerado de 
viagens espanhol: Ávoris. É dona de 
uma das frotas mais modernas do 
mercado e oferece os melhores serviços 
antes, durante e depois do voo. 
Atualmente, conecta Espanha com 
Cuba, México, República Dominicana, 
Jamaica e Ilhas Maurício.

ABERTURAS

17

Onlinetours, a agência de 
viagens especializada em Cuba, 
e a linha aérea espanhola Evelop 

Airlines abriram seu primeiro escritório 
em sociedade, em Madri, para 
aproximar o destino Caribe dos 
espanhóis.

Com este escritório Premium, as duas 
empresas vão potenciar suas marcas na 
Espanha – como já tinham feito faz 
cinco anos ao inaugurar dois escritórios 
em Havana -, darão promoção ao 
destino Cuba (na moda entre o público 
espanhol) e vão propulsar as rotas 
aéreas de Evelop Airlines a outros de 
seus destinos turísticos.

Javier Leal, diretor de Onlinetours, 
afirmou: “Estamos muito animados com 
o novo projeto em parceria com Evelop 
Airlines. Sem dúvida, é um grande passo 
de agência digital à física. Esperamos 
obter resultados positivos em pouco 
tempo, queremos ser um centro de 
viagens de referência, próximo do 
público, que ofereça grandes 
experiências em nossos destinos, 
particularmente em Cuba, a nossa 
especialidade, e grande variedade de 
produtos turísticos”.

Já Brumo Claeys, diretor-geral de Evelop 
Airlines, anunciou a incorporação de 
duas aeronaves à sua frota em 2019: 
um novo A350 com capacidade para 
432 passageiros em classe econômica e 
um A330-300.

O acontecimento fortalece as boas 
relações existentes entre Espanha e 
Cuba coincidindo com a celebração dos 
500 anos de fundação de Havana, no 
âmbito da qual terão lugar inúmeros 
eventos e atividades.

Onlinetours consolida sua presença na 
Espanha ao estabelecer esta sede, que 
se une aos seus escritórios em Barcelona 
e Grande Canária.  O novo escritório no 
centro de Madrid (calle Bravo Murillo, 
No. 2) proporciona as melhores ofertas e 
promoções para conhecer os destinos 
turísticos mais atrativos de Cuba.

Onlinetours é uma agência de viagens 
especializada em Cuba desde 1999 com 
vasto portfólio de produtos que 
garantem a melhor experiência em 
viagens de lazer ou de trabalho a este 
destino. Por sua vez, Evelop Airlines é 
uma companhia aérea espanhola que 

www.onlinetours.es     www.evelop.com 

abrem escritório em sociedade em Madri

Onlinetours e
Evelop Airlines
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HOTÉIS

Hotel Inglaterra
festeja seus 143 anos

artes plásticas de autores cubanos são 
imperdíveis. Uma curiosidade: os 
Cardápios de seu restaurante estampam 
as obras que famosos pintores cubanos 
realizaram especialmente para o hotel.

No final de 2019, se prevê que o 
estabelecimento se integre no Grupo 
Marriott International como Hotel Luxury 
Collection Inglaterra. Será o segundo 
alojamento gerido por uma companhia 
norte-americana em Cuba desde 1959.

Por seus valores arquitetônicos, culturais 
e históricos, o Hotel Inglaterra é 
Monumento Nacional de Cuba e 
Patrimônio Cultural da Humanidade.

mundial de xadrez, o político britânico 
Winston Churchill e o toureiro Luis 
Mazzantini.

O hotel conta, hoje, com 83 
acomodações repartidas em seus três 
andares, cada um deles decorado de 

maneira diferente. Desde 1994, o 
Inglaterra é muito badalado, 

seus shows musicais, 
lançamentos literários 

e exposições de 

O Hotel Inglaterra, um dos mais 
antigos de Cuba, celebrou seus 
143 anos com novos atrativos 

para os turistas que visitam Havana para 
conhecer sua cultura e história.

O hotel, que pertence ao Grupo 
Hoteleiro Gran Caribe, se ergue no lugar 
privilegiado da capital cubana, em frente 
ao Parque Central, e bem pertinho do 
Gran Teatro de La Habana “Alícia 
Alonso”, o Capitólio Nacional, o Paseo 
del Prado e o Museu de Bellas Artes. Sua 
famosa Calçada de Louvre é o lugar 
perfeito para observar o bulício e o 
vaivém da gente do bairro enquanto se 
saboreia um bom coquetel na cadência 
da música cubana.

O Hotel Inglaterra foi aberto a 12 de 
dezembro de 1875 e recebeu hóspedes 
ilustres como as atrizes Sarah Bernhardt e 
María Félix, a famosa bailarina Anna 
Pavlova, os poetas Rubén Darío e Julián 
del Casal, o tenor Enrico Caruso, os 
dramaturgos Federico Garcia Lorca e 

Jacinto Benavente, o 
esportista José Raúl 

Capablanca, 
campeão 
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HOTÉIS

contam com novo sistema de 
climatização e tecidos e mobiliário mais 
apropriados. Nos exteriores do hotel, o 
Kid's Club já recebe seus visitantes 
mirins, e no Teatro de Animação foram 
instaladas luzes espetaculares que 
tornarão mais atrativos seus shows. A 
Barraca de Praia restabelece as 
facilidades para tomar banho e trocar 
de roupa.

Todas as transformações fazem parte 
da estratégia de MGM Muthu Hotels e 
o grupo Gran Caribe para elevar os 
padrões de serviço do hotel, onde no 
final da atual temporada alta se prevê 
a inclusão de outras propostas. Muthu 
Playa Varadero aposta em continuar 
sendo o preferido entre os hotéis da 
Praia Azul de Cuba.

Na península de Hicacos, a 140 
km a leste de Havana, Varadero 
é considerado um dos principais 

destinos turísticos de Cuba. Com mais 
de 22 quilômetros de praias, inclui seu 
nome entre os mais formosos 
balneários no mundo.

O Muthu Playa Varadero, gerido por 
MGM Muthu Hotels e propriedade do 
grupo Gran Caribe destaca entre os 
inúmeros hotéis repartidos ao longo da 
linha de praia de Varadero. O pitoresco 
estabelecimento, situado no meio de 
exuberantes jardins tropicais, oferece 
uma excelente relação qualidade-
preço, grande variedade de atividades 
de animação e uma praia maravilhosa 

que atrai turistas do mundo todo.

Sempre em busca da satisfação de seus 
hóspedes, os espaços do hotel foram 
renovados. Hoje, o Muthu Playa 
Varadero oferece pontos 
gastronômicos ampliados e com 
imagem nova, entre eles o restaurante 
Buffet e o snack bar, onde o novo 
design e a troca das luminárias criam 
um ambiente acolhedor.

O icônico saguão do hotel ostenta 
novo mobiliário e cores mais alegres 
em suas paredes e tapeçaria. Este 
espaço de desenho contemporâneo se 
adapta aos requisitos dos clientes, 
como o piso antiderrapante nas 
rampas de acesso e na piscina do 
hotel, hoje em pleno funcionamento.

Os quartos de Muthu Playa Varadero 

na entrada de 2019 exibe importantes renovações

Muthu Playa Varadero
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quilômetros de Havana, é um lugar 
ideal para fazer turismo de cidade, 
porque conjuga valores naturais 
admiráveis e um meio propício para a 
prática de atividades aquáticas.

Acidade de Cienfuegos, 
também conhecida como Perla 
del Sur (Pérola do Sul) é um 

dos lugares mais sedutores na região 
central de Cuba. Cultura, história e 
patrimônio convivem nessa cidade, 
que você deve incluir em seu percurso 
pela Ilha.

No momento presente, se realizam 
inúmeras obras de interesse histórico, 
cultural e turístico para comemorar os 
200 anos de fundação da cidade (a 
antiga colônia Fernandina de Jagua) 
em 22 de abril de 2019.

No programa de restauração está 
incluído o famoso Paseo del Prado de 
Cienfuegos, uma das avenidas mais 
importantes da cidade com quase 
dois quilômetros de comprimento, 
sendo a mais extensa de seu tipo em 

Cuba. Acha-se no Centro Histórico de 
Cienfuegos, declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO.

O calçadão da via urbana será 
alargado para a satisfação de 
visitantes e moradores e se abrilhanta 
a entrada da cidade. Os caminhantes 
podem constatar o quanto 
progrediram as obras e, em breve, 
desfrutarão de novos lugares para 
fazer uma pausa em seus passeios.

O Prado de Cienfuegos foi construído 
no começo do século 20. Ao longo 
do caminho se depara com 
importantes prédios e lojas, exemplos 
do ecletismo arquitetônico, onde 
harmonizam os estilos mudéjar e 
bizantino com o veneziano, o gótico e 
o barroco.

Em uma de suas esquinas realça a 
estátua que homenageia o músico 
Bartolomé “Benny” Moré, 
imortalizado como o Bárbaro do 
Ritmo pela inigualável sonoridade de 
suas composições.

Cienfuegos, situada a 250 

PASSEIOS

O Paseo del Prado em 
Cienfuegos se amplia
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OTROS PREMIOS RECIENTES:

2018 - Tripadvisor: Certificado de 
Excelência
Prêmio à hospitalidade e à popularidade 
do hotel no maior site de viagens do 
mundo. Seus clientes lhe concedem a 
nota máxima continuamente.

Recebeu, também, o Certificado de 
Excelência nos anos 2016 e 2017.

2018 - Kiwi Collection 
O Hotel foi designado membro da seleta 
coleção de Hotéis de Luxo de Kiwi 
Collection.

2016 - Condé Nast Johansens: Luxury 
Spa Awards for Excellence 
O resort Paradisus Río de Oro foi 
premiado na categoria “Best for Couples” 
nas Américas e o Caribe. Este prêmio 
anual é um reconhecimento à qualidade 
dos spas que compõem o Guia de Spas 
de Luxo publicado pela prestigiosa 
editora Condé Nast Johansens.  

Este é um dos melhores resorts de luxo 
no mundo, um All Inclusive Só para 
Adultos que ocupa uma posição 
privilegiada numa extensa faixa de Praia. 
É um pequeno paraíso situado no litoral 
norte de Holguín.

O estabelecimento tem 354 quartos, 
destaque para seus espaços de 
atendimento personalizado e privacidade, 
como a seção Royal Service, considerado 
um hotel exclusivo dentro do hotel. Esta 
área fica em frente a um impressionante 
recife coralíneo rico em flora e fauna e 
oferece conforto máximo e intimidade.

Não é a primeira vez que Condé Nast 
certifica a excelência destes 
estabelecimentos de Meliá em Cuba. Os 
mencionados hotéis sempre estão na 
relação dos melhores do mundo.

Royal Service de Paradisus Río de Oro 
Melhor hotel com Spa

Awards for Excellence 2019
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www.meliacuba.com     www.luxurymeliacuba.com

Dois hotéis de Meliá Cuba premiados
nos Condé Nast Johansens 

OUTROS PRÊMIOS RECENTES:

2018 - Tripadvisor: Certificado de 
Excelência
Prêmio à hospitalidade e à popularidade do 
hotel no maior site de viagens do mundo. 
Seus clientes lhe concedem a nota máxima 
continuamente.

2016 - Condé Nast Johansens: Awards 
for Excellence Winners Americas
As opiniões positivas emitidas pelos clientes, 
os resultados da votação online no site da 
publicação, e as apreciações dos peritos 
locais concorreram para que fosse premiado 
na categoria “Best for Romance” do Caribe e 
Pacífico. Foi reconhecido como um resort só 
para adultos, que garante serviço VIP 
personalizado desde o instante da chegada.

2015 - Condé Nast Johansens: Awards 
for Excellence Winners Americas
Premiado na categoria de “Melhor Serviço 
no Caribe”. Este estabelecimento certificado 
por Condé Nast Johansens foi premiado por 
dedicar suas 105 suítes ao Royal Service. 

O Meliá Buenavista situado em 
Cayo Santa María é um dos hotéis 
mais premiados e melhor 
conceituados do arquipélago. Um 
lugar especial para os que preferem 
intimidade, isolamento e serviço 
exclusivo. Seus 105 quartos têm 
categoria The Level. Este conceito 
compreende hospedagem de 
conforto superior e distinções 
sofisticadas: serviço de mordomo 
para cliente, praias privadas, Yhi 
Spa e restaurantes à la carte com 
vasta e requintada oferta 
gastronômica, os melhores sabores 
da cozinha internacional.

Vários quilômetros de praia, angras 
virgens, uma faixa larga de fina 
areia branca, transparentes águas 
turquesa, vegetação exuberante e 
uma fauna endêmica especial 
fazem do lugar um oásis de sossego 
e relaxamento. Este hotel oferece a 
oportunidade de desfrutar a 
exclusividade de Meliá no meio de 
uma Reserva da Biosfera.

Meliá Buenavista 
Melhor hotel para casamentos, festas ou ocasiões especiais

Os hotéis Meliá Buenavista 
e Paradisus Río de Oro 
receberam o Prêmio para 

Excelência Condé Nast Johansens 
2019 correspondente à região do 
Canadá, Estados Unidos, México e 
Caribe. O primeiro foi eleito 
Melhor Hotel Para Casamentos, 
Festas ou Ocasiões Especiais. Já o 
Royal Service de Paradisus Río Oro 
foi o Melhor Hotel com Spa.

Os prêmios da editora multimídia 
são dos mais importantes no 
mundo quanto à qualidade na 
indústria de viagens e turismo. As 
indicações resultam do voto 
online, das pesquisas de satisfação 
dos hóspedes e da avaliação da 
equipe internacional de inspetores.
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Contatos:

Parque Turístico Río Canímar
Tel.: (53 45) 26 1516, 28 1259
Email: director@mtz.campismopopular.cu

www.campismopopular.cu

r
partir do atracadouro, na margem 
esquerda do rio.

Sendero La Solapa: propõe um 
interessante passeio para curtir a 
observação de flora, fauna, belezas 
paisagísticas e antigos assentamentos 
aborígines, de riqueza arqueológica e 
espeleológica.

La Arboleda: É um dos lugares 
preferidos por suas condições naturais 
propícias para o lazer. Conta com 
áreas de descanso dotadas de redes, 
passeios de barco, visitas às ruínas de 
Tumbadero e à pedreira e passeios a 
cavalo debaixo das árvores.

Manantial de la Americana: o 
manancial fica no sítio “Finca del 
Campesino”, em frente ao restaurante 
La Arboleda. A água brota do rochedo 
e deságua num canal de irrigação.

Rio El Morato: águas tranquilas e 
límpidas que permitem observar a 
flora e fauna e deleitar-se com a vista 

Rio Canímar
dos mananciais que alimentam o rio. 
As orlas estão bem conservadas.

Cantera de Tumbadero: é uma 
antiga pedreira situada perto das 
ruínas do mesmo nome, onde se 
extraía o material para a construção 
em séculos passados. Hoje em dia, 
continua sendo explorada, e se pode 
observar a extração de pedras. 
Focalizaremos dois desses lugares por 
causa da variedade de atividades que 
oferece ao visitante.

A Base Náutica: oferta passeios em 3 
embarcações com capacidades para 
53, 38 e 12 pessoas e disponibiliza 
outros meios aquáticos como barcos e 
caíques.  Conta com um snack bar 
com capacidade para 40 pessoas e 
uma barraca na praia La Playita com 
capacidade para 80. Lá, se pode curtir 
um espetáculo cultural que recria a 
Lenda do Rio Canímar e a vida dos 
indígenas cubanos mediante danças e 
ritos em que tomam parte os 
visitantes.

La Arboleda: combina áreas de 
descanso com propostas 
gastronômicas. Conta com uma 
barraca principal com capacidade para 
120 pessoas; a barraca Manantial com 
capacidade para 80; a casa rústica e 
um sítio com capacidade para 40 
pessoas. O prato principal é porco 
assado na brasa e na hora almoço toca 
um conjunto de música caipira 
cubana.

Recomendamos passeios a cavalo, 
montar touro, arco e flecha, 
observação de flora e fauna e 
interação com aves, fazer trilhas, 
atividades aquáticas com barcos, 
bicicletas aquáticas e caíques.

Para mais informação sobre o Parque 
Turístico Rio Canímar, acesse o site de 
Campismo Popular ou fale com seus 
especialistas para reservar. Sem dúvida, 
será uma visita inesquecível, da que 
poderá conservar imagens de grande 
beleza e a lembrança de um dia muito 
especial, rodeado pela natureza e a 
autêntica cultura cubana.
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NATUREZA

26

O Parque Turístico Rio Canímar 
está situado bem perto da 
cidade de Matanzas, a uns 100 

km a leste de Havana. Fica no Valle del 
Río Canímar, no meio de uma 
Paisagem Natural Protegida. O 
estabelecimento do Grupo Campismo 
Popular oferece a oportunidade de 
conhecer um enorme ecossistema 
natural que propiciou os 
assentamentos aborígines e, hoje, se 
insere no panorama turístico de Cuba. 
A beleza de suas paisagens e os 
diferentes atrativos que possui fazem 
de sua visita ao Parque una ocasião 
única e especial.

O Parque Turístico tem vários lugares 
imperdíveis começando pelo próprio 
Rio Canímar. Conheça-os:

Río Canímar: é navegável desde a foz 
até um km do ponto em que cruza 
com o rio El Morato. Nas margens há 

grande diversidade paisagística, relevo 
calcário e variedade de flora e fauna 
bem conservadas.

Playita La Eloísa (Curujey): esta 
praia fica no declive oeste do rio, sua 
área de banho é de 125m2; tem 
espaço disponível para outras 
atividades de lazer.

Cueva del Agua: a gruta se situa na 
margem oeste, é uma piscina natural 
com águas transparentes. Você chega 
lá através de uma pequena trilha a 

Parque Turístico 
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CULTURA

13ª Bienal de Havana Aacontecerá de 12 de abril a 12 
de maio neste ano. Já 

confirmaram presença 166 artistas da 
plástica provenientes de 49 países, o 
que demonstra o interesse que 
desperta este encontro em nível 
internacional.

Pintores, escultores, gravuristas e 
outros criadores querem dar 
continuidade a um dos projetos mais 
originais de seu tipo em nível 
internacional: a participação em massa 
de exposições espalhadas pela cidade 
toda. Desta feita, a Bienal não se 
limitará à capital cubana chegando a 
outras províncias como Matanzas, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Pinar del 
Río e Camagüey.

O lema da mostra principal da Bienal 
“A construção do possível” propõe 
dignificar a convivência entre os seres 
humanos, salvar formas de vida 
comunitária, a luta pela conservação 
da memória e a criação de novos 
modelos de compreensão e 
solidariedade.

Muitos estão à espera, especialmente 

Artistas do mundo todo se 
reúnem na capital cubana

13a Bienal 
de Havana

em Havana, da terceira versão da 
exposição Atrás do muro, um projeto 
em que o Malecón se transforma em 
galeria a céu aberto em frente ao mar 
com propostas estéticas de avançada.

Entre as instituições que abrigarão a 
13ª Bienal estarão o Centro Wilfredo 
Lam, o Pavilhão Cuba, o Centro de 
Desenvolvimento das Artes Visuais, a 
Fonoteca de Cuba, instituições 
culturais do Escritório do Historiador da 
Cidade, a Biblioteca Nacional José 
Martí a Galeria Villa Manuela, e outros 
espaços urbanos.

A Agência de Turismo Cultural Paradiso 
recomenda visitar Havana durante a 
Bienal e oferece serviços de 
hospedagem, transporte, inscrições e 
atendimento personalizado.

Fale com seus especialistas: 
eventos4@paradis.artex.cu
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SABORES

30

estrangeiros e os moradores locais 
adoram frequentar o lugar.

Factoria 43 (nome da cervejaria) pertence 
à empresa extra-hoteleira Palmares. Fica 
na Rua 43, por isso se chama assim, e 
serve cerveja e malte elaborados no lugar 
artesanalmente com equipamentos e 
procedimento providos pela empresa 
austríaca SALM.

A cervejaria tem capacidade para 120 
pessoas dentro do estabelecimento e 40 
no terraço. Diariamente produz mil litros 
de cerveja clara, escura e malte, que são 
servidos com tapas, alimentos leves e 
outro tipo de comida, a pedido dos 
clientes.

Palmares conta com três cervejarias desse 
tipo. A primeira delas em Santiago de 
Cuba, no leste cubano, que recebe 300 
pessoas e oferece pratos típicos cubanos. 
Na cidade de Trinidad, situada na porção 
central do país, funciona a cervejaria 
Factoría Santa Ana, um complexo extra-
hoteleiro que conta, também, com um 
restaurante Buffet, lanchonete, taverna, 
bar karaokê, churrasqueira, lojas de 
Caracol e um ponto de vendas de 
excursões.

Distante uns 140 km a leste de Havana, a 
praia de Varadero é um destino 
obrigatório para desfrutar sol e praia e 
praticar atividades aquáticas. Lá, foi 
aberta recentemente uma cervejaria 
onde você, enquanto estiver bebendo, 
pode observar como se fabrica essa 
bebida de maneira artesanal. Os turistas 

Factoria 43
um convite de Palmares em Varadero

Uma cervejaria 
especial no 
famoso balneário 

de Varadero é, hoje, uma 
das grandes atrações.
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Coquetéis 
cubanos 
entre os mais 
vendidos no 
mundo

ois coquetéis criados em Cuba (o DDaiquirí e o Mojito) se destacam 
entre os mais vendidos em nível 

mundial. A informação foi difundida 
pela firma britânica Drinks Internacional 
considerada uma referência no setor 
das bebidas. A firma também publicou 
uma lista de 50 bebidas e misturas, 
onde o Daiquirí ocupa o 4º lugar, e o 
Mojito o 11º.

Soube-se que 4% dos bares 
perguntados situaram o Daiquirí como 
sua primeira opção e 48% mencionam 
a bebida entre as 10 melhores. Quanto 
ao Mojito, 20% dos estabelecimentos 
posicionam a bebida em seu top 10, 
que inclui também os drinques Old 
Fashioned, Negroni, Whisky Sour, Dry 
Martini, Margarita, Manhattan, Noscow 
Mule e Espresso Martini.

O Daiquirí e o Mojito eram os prediletos 
do escritor norte-americano Ernest 
Hemingway. Quando permanecia em 
Havana, costumava beber Mojito em La 
Bodeguita del Medio e Daiquirí no 
Floridita. Hoje, ambos os restaurantes 
continuam oferecendo ao visitante o 
frescor destes coquetéis em cuja 

mistura o rum branco Havana 
Club é a personagem principal.

Cuba foi sede do 1º Clube de 
Barmen do Mundo (1924) e 
conta com uma longa trajetória 
neste setor. Em agosto 
passado, Havana abrigou a 22ª 
edição do Campeonato Pan-
Americano de Coquetelaria, e 
pretende sediar o Campeonato 
Mundial em 2022.

O Relatório Anual de Drinks 
Internacional ordena as posições 
dos produtos segundo duas 
categorias: melhor venda, conforme 
os volumes comercializados, e 
melhores tendências (Top Trending) 
que premia as marcas mais 
modernas.

O mencionado relatório se baseia 
nos comentários de um painel de 
peritos da indústria de todo o 
mundo (proprietários de bares e 
bartenders) que assinalam para 
cada uma das categorias os três 
melhores rótulos em seus 
estabelecimentos.
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