Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

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

Екскурзия Куба Тропикана
цени от

1 710.00 EUR
Дестинация
Куба
Продължителност
9 дни
Тип настаняване
HB, All Inclusive

Куба

Екскурзия до Куба: Хавана - Тринидат - Варадеро
9 дни/ 7 нощувки
Цена: 1710 евро
Дата: всеки месец от Aприл до Септември
ПРОГРАМА:
Ден 1 Излитане Летище София в 6:55 ч. – 08.50 ч. Полет София – Париж и 13.50 ч. – 17.35 ч. Полет Париж –
Хавана. Пристигане в Хавана. Welcome to Havana. Посрещане и частен трансфер летище – хотел Хавана с
местен ексурзовод. Настаняване в хотелa. По желание вечеря в типичен кубински ресторант. Нощувка.
MELIA HABANA 5* hotel
Ден 2 Закуска в хотела и старта на обиколката из стара Хавана, обявена от Юнеско за част от световното
културно историческо наследство /1982г/. Започваме с посещение на интересните крепости El Morro и La

Cabaña на входа на хаванското пристанище. Продължаваме с разглеждане на красивтата колониална
архитектура в Стария град, където ще влезем и в Музея на Рома – сутрин е, не пийте твърде много! Ще
обядваме в рестортант El Patio, а след това ще посетим и по-модерната част на кубинската столица – ще
видим кубинската Капитолия и прочутия крайбрежен булевард Малекон, фабрика за пури, операта Gran
Teatro, площада на Революцията, районите Ведадо и Мирамар, известни с уникалната си архитектура,
ресторанти посещавани от Хемингуей.Трансфер до хотела.
Среднощен тур с класически американски автомобили от 50-те години, включващ посещение на известното
кабаре Тропикана. Нощувка.
„Тропикана шоу” - спектакълът започва точно в 22:00 вечерта и продължава до полунощ и наистина си
заслужава. Няма друго такова шоу под звездите – в програма са включени всички най-известни ритми и танци,
с които е известен Островът на Свободата.
Ден 3 Закуска. Отпътуване за Тринидад през Гуада и пристанищния град Сиенфуегос. Преминаване през
Залива на Свинете. Посещение на ферма за крокодили в Бока де Гуама, най-голямата в Латинска Америка.
Пристигане в Тринидад, настаняване в хотела, обяд. Пешеходен тур: Главния площад, градската църква,
къщата Потърс, пазара, Градския музей и коктейл в традиционния бар "La Canchanchara". Свободно време за
посещение на Casa de la Trova, вечеря и нощувка в хотела.
Brisas Trinidad del Mar 4* hotel - all inclusive
Тринидад се намира в централната част на острова, национален паметник, най-добре запазеният колониален
град в Куба - град-музей. Тринидад е обявен от ЮНЕСКО за културно историческо наследство.
Ден 4 - 5 - 6 - 7 Закуска. Трансфер до Варадеро през долината на Захарната Тръстика, където до 1850г
района е бил най-важния производител на захар – обявен от UNESCO като културно историческо наследство.
Пристигане и настанявяне във Варадеро, 4 нощувки на любимия All Inclusive. Наслаждаваме се на прекрасния
плаж и райската гледка.
MELIA Las Antillas 5 * hotel - all inclusive
Варадеро е най-известният плаж в Куба, както и основна туристическа дестинация. Слънцето, плажът,
пейзажът, растителността, топлият климат, прозрачността на морето, белият фин пясък, който изглежда като
пресят от човешка ръка, правят Варадеро незабравимо и неповторимо туристическо място. В този райски кът
на кубинската география е изградена една от най-големите хотелски инфраструктури в страната - хотели,
барове, ресторанти, водни басейни, игрища за голф.
Ден 8 Закуска. Последен ден в Куба – 12:30 отпътуваме обратно за Хавана за полета ни към Европа 20:25 от
летище Jose Marti. Кацане в Париж
Ден 9 в 11.20 и 18.30 – 22.15 Полет Париж – София.
Цената включва:
- Медицинска застраховка 10000 EUR
- Самолетен билет София – Париж – Хавана –Париж – София с AIR FRANCE
- 2 нощувки в Хавана, в стая с две легла със закуска, в хотел 5*
- 1 нощувкa в Тринидад, в стая с две легла ALL INCLUSIVE, в хотел 4*
- 4 нощувки във Варадеро, в стая с две легла на база ALL INCLUSIVE, в хотел 5*
- Всички турове, трансфери, обеди и вечери, описани в програмата в Куба, включващи:
- Туристическа програма в Хавана и обяд;
- Посещение на ферма за крокодили;
- Туристическа обиколка на Тринидад;
- Вечерен тур с американски ретро автомобили и посещение на кабаре ТРОПИКАНА;

- Посещение на фабрика за производство на пури;
- Местен екскурзовод по време на програмата на Английски, Руски или Български език;
* Входни билети за всички посещавани обекти по програмата;
* Водач на групата от България при група от 10 записани;
Цената не включва:
• кубинска виза – USD 35
• летищни такси, които към момента 01.02.2018 са около 525 EUR
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Цената на пътуването е базирана за група от 10 човека.
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 210 евро.
Максималният брой участници в пътуването, включително водача на групата, е 16 човека
Условия на прогрмата:
Цените на самолетните билети 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 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

