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ул. Позитано 7
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oﬃce@mmtravel.bg
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Екскурзия до Куба 8 дни Salsa Dance, Havana
цени от

1 190.00 EUR
Дестинация
Куба
Продължителност
8 дни
Тип настаняване
HB

Куба

САЛСА ТАНЦОВ КУРС В ХАВАНА ПРЕДСТАВЯ MM TRAVEL
СТАРТИРА ВСЕКA НЕДЕЛЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА AIR FRANCE
2018 - САЛСА ТАНЦИ В ХАВАНА
Ден 1. Тръгване от София с полет на Air France през Париж за Хавана. Излитане в
0655 часа и кацане в Париж в 0850 часа. Излитаме от Париж в 1105 часа. Пристигане
в Хавана в 1510 часа местно време, посрещане от фирмата партньор на ММ ТРАВЕЛ,
трансфер и настаняване в Aparthotel Montehabana. Нощувка
Ден 2. Habana Vieja

След закуска започва първия Ви урок по салса в 10.00ч, ще се запознаете с Вашия
професионален кубински партньор по танци и Вашия квалифициран учител ще се
увери, че този енергичен танц е Вашия танц през следващите няколко дни. Слетобяд
имате организиран тур в Хавана - ще посетим красивата стара част на града “La
Habana Vieja”, ще спрем в музея на рома в Havana Club. Вечерта е Ваша. Нощувка
Ден 3. Casa de la Musica
След танцовия урок сутринта, отиваме към Casa de la Musica, където можете да
насладите на истинска танцова забава и да покажете какво сте научили под звуците
кубунската музика - изпълнение на живо.
Трансфер до хотела и останалата част от вечерта е Ваша. Нощувка
Ден 4. Playas del Este
След 90 минутути танцов урок сутринта, отиваме на изток от Хавана и след 20
минутно пътуване, ще спрем на тропическите плажове в района. Имате време за
релакс и плуване в кристалночистите води на океана целия ден. Трансфер обратно до
хотела. Вечерта отново е Ваша, забавления, парти или почивка по Ваш избор.
Нощувка
Ден 5. Cabaret Parisien
Днес започваме в 10.00ч. сутринта с най-горещия урок по салса.
Използвайте останалата част от сутринта и слетобяда и преоткрийте Хавана през
Вашив поглед. Направете си индивидуална разходка или просто релаксирайте на
плажа. Вечерта се пригответе за музикално шоу на живо, ще отидем заедно в Cabaret
Parisien, с вариететна програма и много изненади в Hotel Nacional. Трансфер до
хотела. Нощувка
Ден 6. Farewell Party
Днес е последния ден от Вашия курс по танци. Вечерта ще се присъединим към
нощно парти с огньове да отпразнуваме престоя Ви в Куба и да се подготвим за
сбогуване.
Ден 7. Adios Cuba!
Сутринта е Ваша да се върнете в любимите си вече места в Хавана или да
напазарувате в последната минута подаръци и сувенири от Куба. Слетобяд ще
посетим Patio de la Rumba, в центъра “Conjunto Folklorico Nacional” – Национална
Организация за Фолклор и Танци. Тук ще се насладите на специално шоу на живо:
Afro-Cuban music. Слетобед е трансфера Ви за полета от 1730 до България ...или
имате време да помислите дали да останете още няколко дни за Варадеро, Тринидат,
Санта Клара...
Ден 8. Край на приключението или продължаваме по Ваш избор
Кацане в Париж 0815 на другия Ден 8. Излитане от Париж 1010 и пристигане в София

Терминал 2 в 1355.
01.09.-18.12.
01.05.-14.07.
01.09.-18.12.

01.01.-30.04.
15.07.-31.08.

19.12.-31.12.

Цена на
човек в
двойна
стая

Доплащане за
единично
настаняване

Доплашане
висок сезон

Доплащане
Нова Година
сезон

1190 eur

94 eur

50 eur

170 eur

Цената включва:
• 6 Нощувки със закуски
• 1 Вечеря
• Екскурзовод по време на целия престой в Куба говорещ Английски, Руски, Испански
• 5 дни курс по салса танци (2 урока x 45 минути на ден) с квалифициран местен
партньор за танци
• Всички трансфери в климатизиран миниван
• Самолетен билет София Хавана София икономична класа, стартова тарифа
• Входни такси за музеи и екскурзии по програма
• Възможни са следните курсове по танци: Salsa, Reggaeton, Tango, Bachata, Merengue,
Instrumental Courses (курс по китара, ударни)
Цената не включва:
• Летищни такси 478 евро
• виза за Куба
• Държавна такса за напускане на страната: 25 долара (заплаща се лично на летище
Хавана)
• Ако хотела избран в програмата е пълен, запазваме правото си да Ви предложим
подобен
• Екскурзия до Куба 8 дни Salsa Dance, Havana стартира всяка неделя. Уроците са от
понеделник до петък.

Условия на прогрмата:
Цените се прилагат при налични свободни места в заложената класа по полети всеки ден от София и са
стартови
Хотелите по програмата могат да бъдат променяни по желание на клиентите
Продължителността на програмата може да бъде изменяна индивидуално според изискванията на
клиентите
Необходими документи за записване: валиден задграничен паспорт (минимум 6 месеца от датата на
отпътуване), попълнен договор и депозит в размер на 500 евро /1000 лева на човек.
Подаването на документите за виза се извършва от ММ ТРАВЕЛ две седмици преди отпътуване. Необходими
документи: две снимки, паспорт и попълнен формуляр.
За резервации и информация: Тел: 0700 10 756 Координатор

