
  

Proposta de Preço de pacotes através da AMISTUR S.A    

     PREÇO DO PACOTE POR PESSOA         

  HOSPEDAGEM  PLANO DE ALIMENTAÇÃO  H. DUPLO  H.SINGLE  NOITES/ DIAS 
          

  CIJAM*  
Alojamento + Café da manhã + 
Jantar  310,00   310,00  4 noites / 5 dias 

 ANAP, UJC, FMC, PCC, FDIM, UPEC, CTC  

Alojamento + Café da manhã + 
Jantar  345,00  360,00  4 noites / 5 dias 

          

 As Yagrumas  

Alojamento + Café da manhã + 
Jantar  370,00  390,00  4 noites / 5 dias 

             
 

Islazul: Colina, Lido, Tulipán, Bela Habana, Lincoln, 

 Alojamento + Café da manhã + 
Jantar 

 

410,00 

 

440,00 

 

4 noites / 5 dias 
     

 
Neptuno, Tritón 

      
             
             

             

                 

 

Vedado, Copacabana, Chateaux, Kholy, Bosque, 

 Alojamento + Café da manhã + 
Jantar 

 

455,00 

 

520,00 

 

4 noites / 5 dias 

     

     

 
Comodoro, O Velho e o Mar, Habana Passeio, Deauville 

      
             
             

           

                 

  PALCO  

Alojamento + Café da manhã + 
Jantar  540,00  625,00  4 noites / 5 dias 

           

  Panorama  

Alojamento + Café da manhã + 
Jantar  565,00  650,00  4 noites / 5 dias 

             
 

Habana Livre, Four Point, Inglaterra, Sevilla, 

 Alojamento + Café da manhã + 
Jantar 

         
           

   

690,00 
 

905,00 
 

4 noites / 5 dias          

 

 

 

Memories Miramar 
     

             
             

          

                 

 Nacional, Meliá Cohíba, Meliá Habana, NH Capri  

Alojamento + Café da manhã + 
Jantar  795,00  1010,00  4 noites / 5 dias 

                 

 

*No caso do Acampamento Internacional “Julio Antonio Mella” (CIJAM), são habitações compartilhadas por até 6 
pessoas.



SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PACOTE DA AMISTUR: 
 

- Inscrição  
- Alojamento com jantar incluído (de 31 de outubro a 4 de novembro de 2019)  
- Serviços de Alimentação no Palácio  
- Transporte diário, segundo programa do evento  
- Serviço de guias e assistência diária especializada  
- Forma de pagamento on-line, sem custos adicionais. 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO PACOTE 
 
O pagamento deve ser efetuado on-line. Ante qualquer dificuldade, favor contatar de imediato a nossa Agência de Viagens AMISTUR SA.  
 
CONTATOS:  
 
Gerente Geral Johanka Rodríguez  email: direccion@amistur.cu Celular: (0053) 52150606 
Gerente Comercial Mailín Sánchez Maldonado email: comercial@amistur.cu Celular: (0053) 52861899  
 
CONDIÇÕES E TERMOS PARA O USO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS ON-LINE: 
 

- Para utilizar este serviço pode fazer de qualquer parte do mundo, sempre que haja acesso a Internet. 
 
- Os preços são oferecidos em USD, moeda internacional que tem menos flutuação em Cuba. 
 
- Não se cobrarão custos adicionais, se debitará do cartão exatamente o faturado. 

 
- O funcionamento é muito simples  e se executa mediante o envio a seu correio eletrônico de convites de pagamento, onde aparece um link que deve 

acionar para aceder a um portal onde seguindo as instruções se efetua o pagamento.  Nesse site  deve introduzir os dados do cartão que lhe solicitem, e  é 

uma via segura. De forma imediata à  Amistur e ao cliente  chegará um correio com o comprovante do pagamento. 
 
- Para realizar estes pagamentos on-line pode-se utilizar qualquer tipo de cartão de crédito ou débito, exemplo: VISA, MasterCard ou outros. 

 
- Antes de ser enviado o link com o convite de pagamento, o cliente sempre deverá indicar o tipo e moeda na qual opera o cartão que utilizará para cada 
transação e se possui alguma restrição na operação. 
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- Há casos em que os clientes possuem limites de crédito em seus cartões. Isso não é problema, pois podemos fazer tantos convites de pagamento por 

grupos definidos entre ambas as partes quanto  seja necessário, até que ao final se chegue ao total da fatura. Ou seja, o pagamento pode ir se  realizando 

pouco a pouco  e paulatinamente caso seja  necessário. 

 
- O link que se envia no convite de pagamentos só tem 3 dias de validade, passado este tempo fica inutilizado e a Amistur deverá enviar novamente o 
convite. 

 
- Uma vez que se siga o link do convite de pagamentos já não poderá ser utilizado novamente, ou seja se a pessoa  entra e não efetua o 
pagamento deverá ser enviado novamente o convite de pagamento para que possa ser efetivado. 

 
ESCLARECIMENTO  IMPORTANTE: 
 
- O custo de todos  os pacotes está expressado em CUC e inclui o pagamento ON-LINE. 
 
- Os delegados do evento que decidam não escolher o pacote de AMISTUR porque se alojarão em casas de amigos em Havana deverão pagar 
100.00 CUC por inscrição ao evento via ON-LINE ou diretamente na  AMISTUR.  Este custo só inclui a inscrição.  (Não os transportes do  evento 
nem plano de alimentação previsto). 


