Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

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

Пътуване до Куба от Хавана до Варадеро 2018
цени от

1 625.00 EUR
Дестинация
Хвана - Варадеро
Продължителност
10 дни
Тип настаняване
HB, All Inclusive

10 дни/7 нощувки
Хавана 3 нощувки - Варадеро 4 нощувки
(с възможност за удължен престой)
Пътуването може да бъде осъществено с тръгване всеки ден от април до октомври
2018г.
Цена: от 945 Евро/човек (без самолетен билет)
Цена на самолетен билет до Хавана: от 680 Евро

1 Ден. София - Москва
Полет от София до Москва в 15.10 ч. Кацане в Москва в 18:00ч.
2 Ден. Москва - Хавана

Полет от Москва до Хавана в 13:15ч. Пристигане в Хавана в 18:45ч.
Трансфер от летището до хотела в Хавана. Настаняване в хотел Inglaterra
4****адрес: Paseo del Prado No. 416 esq.
San Rafael, Havana/ или хотел Sevilla 4**** /адрес: Trocadero 55 E, prado Y Zulueta
Habana Vieja Havana/. Нощувка.

3 Ден. Хавана
Закуска. След закуска следва туристическа обиколка на Хавана. Град Сан Кристобал
де ла Хавана (San Cristóbal de
La Habana), основан през 1515г., е последният от Първите седем града. Следобяд
разполагате със свободно време.
Опционална вечеря. Нощувка.
4 Ден. Хавана
Закуска. Свободно време и възможност за провеждане на опционални турове срещу
допълнително заплащане.
Опционална вечеря. Нощувка.
5 Ден. Хавана - Варадеро
Закуска. Освобождаване на стаите и трансфер от хотела в Хавана до хотела във
Варадеро. *При варианти
3 и 4 преди пристигане във Варадеро има посещение на мавзолея на Че
Гевара, както и националния
парк и мемориал "Трен Блиндадо" в Санта Клара. Настаняване в хотел Paradisus
5***** /адрес:Punta
Frances Varadero/ или хотел Melia Las Americas 5***** /адрес: Playa de Las Americas,
Varadero/. Вечеря. Нощувка.
6 Ден. Варадеро
Закуска. Свободно време за почивка или по желание разходка в морето с катамаран,
плуване с делфините.
Вечеря. Нощувка.
7 Ден. Варадеро
Закуска. Свободно време за почивка или по желание разходка в морето с катамаран,
плуване с делфините.

Вечеря. Нощувка.
8 Ден. Варадеро
Закуска. Свободно време за почивка или по желание разходка в морето с катамаран,
плуване с делфините.
Вечеря. Нощувка.
9 Ден. Варадеро - Хавана - Москва
Закуска. Освобождаване на стаите и трансфер от хотела във Варадеро до летището в
Хавана за полет до
Москва в 20:45ч. Кацане в Москва на следващия ден в 15:30ч. местно време.
10 Ден. Москва - София
Полет от Москва до София с Аерофлот в 18:55ч. Кацане на летище София в 21:55ч.
Край на програмата.

Вариант 1. Хавана и Варадеро
Цена на човек при настаняване в двойна стая в хотели Inglaterra 4* в
Хавана и Melia Las Americas 5* във Варадеро: 945 ЕвроВариант 2. Хавана и
Варадеро
Цена на човек при настаняване в двойна стая в хотели Sevilla 4* в Хавана и
Paradisus 5* във Варадеро: 1153 Евро
Цените по варианти 1 и 2 включват:
- 3 нощувки със закуски в Хавана
- 4 нощувки на база всичко включено в цената във Варадеро
- двупосочни трансфери летище-хотел-летище
- целодневен тур на Хавана и района с включен обяд и екскурзовод
- трансфер от хотела в Хавана до хотела във Варадеро
- трансфер от хотела във Варадеро до летището в Хавана за обратен полет
- българскоговорящ екскурзовод
Вариант 3. Хавана - Санта Клара - Варадеро

Цена на човек при настаняване в двойна стая в хотели Inglaterra 4* в
Хавана и Melia Las Americas 5* във Варадеро: 1015 Евро
Вариант 4. Хавана - Санта Клара - Варадеро
Цена на човек при настаняване в двойна стая в хотели Sevilla 4* в Хавана и
Paradisus 5* във Варадеро: 1223 Евро
Цените по варианти 3 и 4 включват:
- 3 нощувки със закуски в Хавана
- 4 нощувки на база всичко включено в цената във Варадеро
- двупосочни трансфери летище-хотел-летище
- целодневен тур на Хавана и района с включен обяд и екскурзовод
- Посещение на мавзолея на Че Гевара, както и "Трен Блиндадо" в Санта Клара
- трансфер от хотела в Хавана до хотела във Варадеро с посещение на Санта
Клара
- трансфер от хотела във Варадеро до летището в Хавана за обратен полет
- българскоговорящ екскурзовод

Цената не включва:
-Двупосочен самолетен билет с включени летищни такси по маршрута София –
Москва – Хавана – Москва – София с полети на Аерофлот на цена
680eur/1320лв./
Можем да предложим самолетни билети от София до Хавана освен през Москва с
авиокомпания Аерофлот, също през Мадрид или Париж с авиокомпании Ер Кубана
или Ер Франс според наличните свободни места и цени за продажба на билети.
-Входни такси за допълнително опционално избрани турове и обекти
-Кубинска виза 25$ / човек
-Такса на излизане от Куба, които се заплащат на летището - 25 $/ човек
-Лични разходи

Условия на плащане и анулации
За резервиране на места по програмата се изисква внасяне на депозит в размер на
100лв. за всеки записан.
Пълно плащане следва да бъде направено до 45 дни от датата на пристигане.
При анулации до 45 дни преди датата на тръгване се удържа анулационна такса в
размер на 60лв./човек.
При анулации по-малко от 45 дни от датата на тръгване – 100% анулационна такса.

За резервации и допълнителна информация моля не се колебайте да се
свържете с нас на
тел: 02/ 980 35 05 или заповядайте на място в нашия офис на ул. Позитано 7, гр. София.

