
PASSEIO DE CARRO
CLÁSSICO EM HAVANA

A experiência de percorrer Havana em um conversível anos '50

 
''MONUMENTO

NACIONAL DE CUBA''

Os elegantes e coloridos carros clássicos

que circulam em Havana foram convertidos

em um símbolo da cidade e, juntos dos belas

construções arquitetônicas restauradas, a

transformaram em um museu a céu aberto.

Diversos modelos datando das décadas de

1930 a 1950 foram declarados pelo governo

“Monumento Nacional de Cuba” e são

proibidos por lei de serem exportados ou

deixarem da ilha, por qualquer razão que

seja. 

 

 

Um pouco de

história:

 

Na década de 1920, a indústria de carros

norte-americana, representada sobretudo

pela Ford e Chevrolet, adentrou o mercado

cubano, substituindo o  predomínio de

modelos europeus na ilha. Entre julho de

1921 e junho de 1922, dos 5.117 carros

importados por Cuba, 4.722 eram de

fabricação norte-americana. Em 1956, o

número recorde de 2.412 Chevrolets novos

foram vendidos apenas para Havana e, no

mesmo ano, 11.379 modelos de carros

fabricados nos Estados Unidos chegaram a

Cuba.

Organizado por Dicas sobre CUBA

  Contato:  dicassobrecuba@gmail.com ou Whatsapp (21) 96 737 0131



 
 
A  E X P E R I Ê N C I A

No passeio organizado pela Dicas sobre

CUBA, você conhecerá a icônica Plaza de

La Revolución e percorrerá em um

Chevrolet de Luxe ano 1952 os principais

pontos da cidade, como Habana Vieja,

Centro Habana, Vedado e Miramar. Você

atravessará o Malecón, o Cemitério

Cristóbal Colón, conhecido pela sua

riqueza e diversidade arquitetônica,

passará pelo belo bosque de Havana, 

 poderá observar as antigas mansões da

Em 1959, a Revolução fez com que grande

parcela da elite  fugisse do país,

abandonando seus carros ou os destruindo

antes. Atualmente, muitos desses veículos

não apenas integram o roteiro dos turistas

em Havana, como também fazem parte do

cotidiano de muitos cubanos como

transporte privado ou coletivo. 

 

O trabalho árduo de constante

reconstrução e manutenção por seus

proprietários, auxiliados por diversos

profissionais como construtores de

carrocerias, estofadores, pintores e

mecânicos, faz desse processo uma

verdadeira obra de arte.

"Percorrer Havana em um

descapotable (como os cubanos

chamam os conversíveis) é uma

experiência imperdível em

Cuba."



 
 
 

 

Quinta Avenida de Havana e desfrutar

da vista previlegiada da cidade no

belíssimo forte Castillo del Morro.

 

Saindo de carro a partir da charmosa e

imponente Habana Vieja, você

vivenciará o contraste entre os prédios

históricos das partes mais antigas da

cidade e das belas mansões de Miramar

e Vedado,   suas áreas mais recentes.

Você contará com a assistência de um

guia bilíngue português/espanhol para

entender a história da cidade e não

perder a oportunidade de praticar seu

espanhol!

 

duração |   2  horas

Inclui guia cubano bilingue durante o

passeio

 

PREÇO |  70  pesos convertibles (CUC)

/por carro |  cabem até 3  pessoas
      1 CUC = 0,92 EURO
 

 

 

 

C L I Q U E  A Q U I  P A R A  R E S E R V A R

 

i t i n e r á r i o

Ponto de encontro no Parque Central -

Cristo de La Habana - Castillo de Los

Tres Reyes del Morro - Centro Habana -

Plaza de La Revolución - Cemitério

Cristóbal Colón - Miramar - Bosque de

Havana - Vedado - Malecón - Parque

Central. 

 

O QUE LEVAR

Indica-se chapéu ou boné, protetor

solar, roupas confortáveis e água

 

 

 

 

 

 

 

https://dicassobrecuba.com.br/reservas-aqui/carro-classico/
https://dicassobrecuba.com.br/reservas-aqui/carro-classico/

