Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

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

Екскурзия КУБА - 5 звезди, Карибско парти
цени от

1 345.00 EUR
Дестинация
Хвана - Варадеро
Продължителност
9 дни
Тип настаняване
All Inclusive

Екскурзия до Куба - всяка седмица плаж, парти, тотален релакс 5***** Карибско парти
9 дни/ 7 нощувки
Цена: от 1345 евро
Дата: всяка събота .
ПРОГРАМА
Ден 1. Тръгване от София с полет на Bulgaria Air през Амстердам за Хавана. Излитане в 7,00 часа и кацане в
Амстердам в 09,00 часа. Време за кафе. Излитане от Амстердам в 13,00 часа. Пристигане в Хавана в 18,15 часа
местно време, частен трансфер /около 2 часа/ и настаняване в хотел 5 звезди All incl във ВАРАДЕРО.
Ден 2. - 7. Седмица All Inclusive. Наслаждаваме се на прекрасния плаж и райската гледка. Карибски нощи и
нон стоп парти, салса и веселие.
Ден 8. Последен ден в Куба – пътуваме обратно за Хавана за полета ни към Европа 20:00 от летище Jose
Marti. и кацане 11:05 в Амстердам.
Ден 9. 12:50 полет за София. Кацане 16:30 в София.
ХОТЕЛИ 5 ***** във ВАРАДЕРО
SOL SIRENAS CORAL ****** All Incl.
възрастен в двойна стая Double
Standard Room

единична стая Double
Standard Room

трети възрастен доп
легло

дете 2-12 г

1345 EUR

1555

15%

free

MELIA LAS AMERICAS ***** All Incl.
възрастен в двойна стая Double
Standard Room

единична стая Double Standard
Room

трети възрастен доп
легло

дете 2-12 г

1555 EUR

1755 EUR

15%

n/a

* престой разрешен само за лица навършили 18 г.
MELIA VARADERO ***** All Incl.
възрастен в двойна стая Double
Standard Room

единична стая Double Standard
Room

трети възрастен доп
легло

дете 2-12 г

1420 EUR

1620 EUR

15%

50%

възрастен в двойна стая Double
Standard Room

единична стая Double Standard
Room

трети възрастен доп
легло

дете 2-12 г

1420 EUR

1620 EUR

15%

50%

MELIA LAS ANTILLAS ***** All Incl.

* престой разрешен само за лица навършили 6г.
Допълнителни екскурзии във Варадеро (заявяват се и се заплащат на място в Куба)
CRUSERO DEL SOL
Отпътувате от Вашия хотел към яхтеното пристанище. Отправяте се с лодка на красиво пътешествие из
Карибско море. На борда на лодката Ви очакват екзотични Кубински коктейли. Посещавате “Cayo Cangrejo”,
плувате с делфини, гмуркате се в коралов риф. Очаква ви и вкусен обяд с морски деликатеси в Cayo Blanco и
разбира се свободно време за плаж.
GUAMA
Пътуване през провинция Matanzas от север на юг. Посещавате ферма за крокодили, музея Жирон, посветен
на инвазията в Залива на прасетата през април 1961 г. Почивка в красивия залив Caleta Buena, заобиколен от
кристално чистите води на Карибско море. Свободно време за плаж и гмуркане. Обяд. Следва пътешествие с
моторна лодка през лагуната. Посещавате Guama и “Aldea Taina” – типично индианско селище. За кратко
посещавате туристическата атракция „Fiesta Campesina” и опитвате местна напитка – сок от захарна
тръстика.
ДОЛИНАТА YUMURI
Обиколка на Matanzas – Градът на мостовете – посещавате пещерата Bellamar, невероятно красива система от
подземни галерии; Музея на фармацевтите – Френска дрогерия от 1882 г.; една от най-красивите църкви в
Куба. Продължавате към възвишенията Монсерат, от където се открива магическа гледка към града и
долината Yumuri. Следва тур през долината с почивка в ранчото Gaviota – запознавате се с живота на
местните фермери. Следва обяд с типични Кубински ястия. След това сте свободни да опитате езда, игра на
табла или водни спортове в близкото езеро. За да затвърдите впечатлението си от този ден предлагаме 30
минутна разходка с лодка по река Canimar – защитена територия с прекрасна зеленина.
Цената включва:
• самолетен билет
• трансфер летище - хотел - летище
• 7 нощувки на All Inclusive в избрания хотел 5***** Varadero
• медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR

Цената не включва:
• кубинска виза – USD 35
• летищни такси, които към момента на резервацията са около 335 EUR.
• летищна такса, която се заплаща на излитане от Хавана – USD 25.
За издаване на кубинска виза е необходимо:
1. Паспорт със срок на валидност мин. 6 месеца, счетано от датата на влизане в държавата;
2. Копие на паспорта;
3. 2 броя снимки.
Часова разлика – минус /-/ 7 часа спрямо България.Климат – Горещ субтропичен с два основни сезона. Сух от
ноември до април и влажен от май до октомври. Температури са: минимални 20 – 22 градуса, максимални 25 –
28 градуса, като имайте предвид, че поради високата влажност на въздуха тези температури означават
чудесно време за плаж. Влажността на въздуха все пак в този период е значително по-ниска в сравнение с
влажността в дъждовния период. През януари-март тя е между 67% и 87 %. Слънчевата активност тепърва
започва да се увеличава и за такива като нас, които идват от зимен сезон времето е изключително подходящо
за получаване на здравословен морски загар. Само за успокоение - ураганният период е от юни до октомври
месец.
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 изменена индивидуално според изискванията на клиентите
При записване - плащане на депозит в размер на 500 евро 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 на програмата Г-жа Миланова Тел.:
0888214924 .
Намери евтини самолетни билети до Хавана на всички авиокомпании в портал за самолетни билети MM Travel.
Резерврай самолетен билет онлайн най-добра цена или на тел: 0700 10 756

