Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Екскурзия до Куба обиколна
цени от

6 877.00 лв.
Дестинация
Куба от А до Я
Продължителност
13 дни
Тип настаняване
All Inclusive

Куба от А до Я
Обзорна екскурзия в Куба на български език

Ескурзия до Куба: Хавана, Варадеро, Сиенфуегос, Тринидад, Сантяго де Куба,
Ремедиос, Кайо Санта Мария, Камагуей, Баямо, Санта Клара
13 дни/ 12 нощувки
Цена: 6877 лева
Дата: ВСЕКИ МЕСЕЦ
ПРОГРАМА:
01 Ден 6:55 ч. – 09.20 ч. Полет София – Мадрид 12.00 ч. – 16.20 ч. Полет Мадрид – Хавана.
Пристигане в Хавана. Посрещане и трансфер летище – хотел във Варадеро. Настаняване в хотелa във
Варадеро ол инклусив. (ALL)
02-03 Ден Закуска. Плаж или турове по желание във Варадеро. Нощувка във Варадеро. (ALL)

04 Ден Закуска. Отпътуване за пристанищния град Сиенфуегос през Залива на Свинете и ферма за крокодили
в Бока де Гуама. По желание обяд: омари в местен ресторант. Туристическа програма за раглеждане на града
с екскурзовод и посещение на Тhomas Terry Theater. Възможност за посещение на ботаническата градина на
града. Настаняване в хотела в Сиенфуегос. По желание вечеря в замъка Palacio del Valle на полуостров Пунта
Горда. Нощувка в Суенфуегос. (B)
05 Ден Закуска. Отпътуване за Тринидад. Пешеходен тур на Тринидад с екскурзовод и посещение на
Градския музей, традиционния бар Канчанчара, тестване на прочутите коктейли Канчанчара и обяд в местен
ресторант Плаза Майор. Настаняване, вечеря и нощувка в хотела в Тринидад. (ALL)
06 Ден Закуска. Туристическа програма – пътуване с джипове по панорамния път до планинската верига
Сиера Ескамрбей, водопада Рио Мелодисо. Включен обяд. Нощувка и вечеря в Тринидад.(ALL)
07 Ден Закуска. Туристическа програма в Санта Клара, Ремедиос и Кайо Санта Мария, включваща посещение
на мавзолея на Че Гевара и църквата в Ремедиос. По желание обяд в ресторанта Лос Канейес в Санта Клара.
Настаняване, вечеря и нощувка в хотела в Кайо Санта Мария.(ALL)
08 Ден Закуска. Отпътуване за Камагуей. Посещение на захарната мелница с парни локомотиви “ Обдулио
Моралес ”. Разходка из Плаза Аграмонте. Обяд в ресторант Ел Пасо с креолско меню. Нощувка в хотела в
Камагуей.(B,L)
09 Ден Закуска. Отпътуване за Сантяго де Куба през Баямо. Посещение на националното светилище Ел Кобре
в Сиера Маестра. Настаняване и нощувка в хотела в Сантяго де Куба.(B)
10 Ден Закуска. Панорамна обиколка на града - Санта Ифижения, казармата Монкада, къщата на Веласкес,
посещение на замъка Моро и Пиратския музей. Обяд в местен ресторант с креолско меню. По желание вечеря
в ресторант Сун Сун. Нощувка в хотела в Сантяго де Куба.(B,L)
11 Ден Закуска. Трансфер до летището за полет Сантяго де Куба – Хавана. Посрещане на летището в Хавана
и трансфер до хотела за настяване. Полудневен тур с екскурзовод на забележителностите на града с
посещение на замъка Ел Морро и обяд в типичен кубински ресторант Barbra и посещение на Hammel Alley
Румба Шоу. Възможност да видите на живо как се произвеждат хаванските пури във фабрика за пури, музея
на рома, Ел Капитолио( хаванския Бял дом ), площада на Оръжията и атмосферата на колониална Хавана.
Нощувка в хотела.(B,L)
12 Ден Закуска. Време за самосоятелна разходка по крайбрежния булевард Малекон до кварталите Ведадо и
Мирамар, музея на Хемингуей, селцето Кохимар, Бар Флоридита , Статуята на Христос. По желание
среднощен тур с класически американски автомобили от 50-те години, включващ посещение на известното
кабаре Тропикана . Нощувка.(B)
13 Ден Закуска. Свободно време в Хавана.

18.30 ч. - Трансфер хотел – летище.
23.25 ч. – Полет Хавана –Мадрид.
14 Ден
14.15 – Кацане в Мадрид.

17.15 ч. – 21.35ч. Полет Мадрид – София.
ЦЕНА на човек при 2 пътуващи с включен презокеански и вътрешен полет: 6877 лева
Цена на самолетен билет по маршрута София - Мадрид - Хавана - Мадрид - София към 26.03.2019: 2057 лева
Цената включва:
* Виза за Куба
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
* Самолетен билет София – Мадрид – Хавана –Мадрид – София с авиокомпания, Самолетен билет Сантяго де
Куба - Хавана;
* 3 нощувки във Варадеро, в стая с две легла на база ALL INCLUSIVE, в хотел 4*;
* 1 нощувкa в Сиенфуегос, в стая с две легла със закуска, в хотел 4*;
* 2 нощувки в Тринидад, в двойна стая на база ALL INCLUSIVE, в хотел 4*;
* 1 нощувка в Кайо Санта Мария, в двойна стая на база ALL INCLUSIVE, в хотел 4*;
* 1 нощувкa в Камагуей, в стая с две легла със закуска, в хотел 3*;
* 2 нощувки в Сантяго де Куба, в стая с две легла на база закуска и вечеря, в хотел 4*;
* 2 нощувки в Хавана, в стая с две легла със закуска, в хотел 4*;
* Всички турове, трансфери, обеди и вечери, описани в програмата в Куба, включващи:
- Туристическа програма Хавана с включен обяд, Ел Морро и румба шоу;
- Туристическа програма Суенфуегос и Томас Тери театър, ;
- Туристическа програма Тринидад с включени 2 обяда, Канчанчара тестинг, MANACA IZNAGA тур ;
- Санта Клара къщата на Че Гевара;
- Туристическа програма Сантяго де Куба с включен обяд;
* Входни билети за всички посещавани обекти по програмата;
* Екскурзовод на руски или английски език по време на всички турове;
Цената не включва:
• летищни такси около 447 EUR.
- Вечерен тур с американски ретро автомобили и посещение на кабаре ТРОПИКАНА;
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Цената на пътуването е базирана на 2 пътуващи.
В случай, че броят на пътуващите изисква настаняване в единична стая на някой от участниците, той доплаща
разликата в цените на двойна и единична стая в размер на 238 евро.
Максималният брой участници в пътуването, включително водача на групата, е 16 човека.
ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА:
Варадеро

Hotel Star Fish Varadero 4* или подобен, AI

Сиенфуегос

Jagua 4* или La Union 4* или подобен, B&B

Тринидад

Costa Sur Hotel 4* или подобен, AI

Кайо Санта Мария

Grand Memories Cayo Santa Maria 4* или подобен, AI

Камагуей

Avellaneda 3* или подобен, B&B

Сантяго де Куба

Melia Santiago 4*, B&B

Хавана

Gran Memories Miramar Habana 4*, B&B

Условия на прогрмата:
Цените на самолетни билети се прилагат при налични свободни места в заложената класа по полети всеки
ден от София
При записване - плащане на депозит в размер на 30% от програмата.
Необходими документи: две снимки, паспорт и попълнен формуляр.
За резервации и информация: Тел: 0700 10 756 Координатор на програмата Г-жа Миланова Тел.:
0888214924 .
Намери евтини самолетни билети на всички авиокомпании до Хавана в портал за самолетни билети MM Travel.
Резерврай самолетен билет онлайн най-добра цена или на тел: 0700 10 756

