КУБА ХАВАНА И ВАРАДЕРО

Туристическа програма
9 дни – 7 нощувки в Куба (3 в Хавана, 4 във Варадеро)
Маршрут: София – Мадрид – Хавана (Куба) – Варадеро - Мадрид –
София
Дата на отпътуване:
22.10.2017 г.
Цена: 1 199 евро/ 2 345 лв.
ДЕН 1 (22.10.2017) София-Мадрид-Хавана
Отпътуване от София за Мадрид. Пристигане в Мадрид. Чартърен полет за Хавана в
13.30. Пристигане в Хавана в 17.30. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
Нощувка.
ДЕН 2 (23.10.2017) Хавана
Закуска. По желание: панорамна обиколка на Хавана (9 кук) – един от найочарователните градове в света, част от световното културно наследство на UNESCO.
Посещение на старият град, построен в колониален стил, с барокови и неокласически
площади и сгради от 16ти век. Разглеждане на Катедралата „Сан Кристобал” – красива
барокова църква, площада „Пласа де Армас” и крайбрежния булевард „Малекон”.
Обиколката продължава с разглеждане на Двореца на капитаните и Капитолията
(отвън). Следва посещение на Музея на рома – El Museo del Ron Havana Club. Вечерта,
*по желание, посещение на световноизвестното кабаре “Тропикана” (без вечеря).
Трансфер обратно до хотела и нощувка.
ДЕН 3 (24.10.2017) Хавана
Закуска. Свободно време за разглеждане на града и възможност за допълнителни
екскурзии. Нощувка.
ДЕН 4 (25.10.2017) Хавана-Варадеро
Закуска. Трансфер до избрания от Вас хотел във Варадеро. Настаняване. Свободно
време за плаж или разглеждане на курорта. Нощувка.
ДЕН 5 (26.10.2017) Варадеро
Закуска. Възможност за целодневна екскурзия с катамаран с продължителност 8 часа с
включени безплатни коктейли, музика и забавления на борда. На Остров Cayo Blanco обяд, салса танци и коктейли. Сноркелинг в близост до Остров Cayo Blanco. Нощувка.
ДЕН 6 (27.10.2017) Варадеро
Закуска. Свободно време за плаж, разглеждане на курорта или възможност за
допълнителни екскурзии като Джип Сафари Трип - продължителност 8 часа с включен
обяд. Включва се и яздене на коне. Нощувка.

ДЕН 7 (28.10.2017) Варадеро
Закуска. Възможност за екскурзия Guama Tour - продължителност 8 часа, пътуване
през провинция Matanzas - една от най-красивите в Куба. Пристигате в Guama и оттам
с моторна лодка ще стигнете до Индианско селище - това е вълнуващо пътешествие
със страхотна панорама. Продължавате с посещение на ферма за крокодили. Обяд в
местен ресторант. Нощувка.
ДЕН 8 (29.10.2017) Хавана-Мадрид
Закуска. Трансфер до летището в Хавана за чартърен полет до Мадрид в 20.30ч.
ДЕН 9 (30.10.2017) Мадрид-София
Кацане в Мадрид в 10.30 ч. Отпътуване от Мадрид за София. Пристигане в София.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА!

Дати и пакетни цени
Дата на пътуване (от-до
Мадрид)
22.10 – 30.10.2017г.
22.10 – 30.10.2017г.

Хотели

Възрастен в дв. стая

Trip Habana Libre 4*/ Sol Palmeras 4*
Trip Habana Libre 4*/ Melia Varadero 5*

1 199 евро/ 2 345 лв.
1 265 евро/ 2 474 лв.

Цената включва:
 Самолетен билет Мадрид-Хавана-Мадрид;
 Летищни такси – 175 евро;
 3 нощувки със закуски в Хавана;
 4 нощувки на база All inclusive във Варадеро;
 Всички трансфери по програмата;
 Екскурзовод на български;
 Водач от България по време на целия престой;
 Виза за Куба – 25 евро;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на ЗД „Евроинс”
Цената не включва:
 Самолетен билет София-Мадрид-София; Цената е ~280 EUR/548 лв с включени
летищни такси. Цената подлежи на препотвърждение към момента на
резервацията!
 Разходи от личен характер;
 Допълнителни екскурзии;
 Застраховка „Отмянана пътуване” със ЗД „Евроинс”;

ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ:
Заминаване - Мадрид (MAD) >> Хавана (HAV)
22.10.2017

Заминава Mадрид (MAD) в 13:30 ч.
Пристига Хавана, Куба (HAV) в 17:30 ч.

Връщане – Хавана (HAV) >> Мадрид (MAD)
29.10.2017

Заминава Хавана (HAV) в 20:30
Пристига Мадрид (MAD) в 10:30 ч. +1

ч.

Забележка: Часовете на полетите се препотвърждават седмица преди
пътуването!
Начин на плащане: депозит 50% от пакетната цена при записване; доплащане
до 30 работни дни преди датата на отпътуване!
Необходими документи: копие на международен паспорт с мин. валидност 6 месеца
преди датата на екскурзията, за деца до 18 г. пътуващи с един или без родител,
нотариална заверка от едния или двамата родители! Пътуването е без медицински
изисквания за имунизации!
Срокове за анулации и неустойки:
До 60 работни дни от датата на заминаване – без неустойка
От 59 работни дни до 21 дни – 50% от пакетната цена
От 20 работни дни до деня на отпътуване – 100% от пакетната цена
Забележка: Туроператора може да предложи самолетен билет по отсечката СофияМадрид-София. Моля да имате предвид, че самолетният билет не подлежи на анулация
без неустойка. Условията за анулация и/ или промени в билета се проверяват при
правенето на резервация, в зависимост от условията на тарифата на авиокомпанията,
по която са запазени/ издадени билетите.
Заблежки:
 Минимален брой туристи: 20
 Срок за уведомление на недостигнат брой: 30 дни преди датата на отпътуване
 Допълнителните екскурзиите се заявяват на място или от България;
 Цените подлежат на препотвърждение;
Допълнителни екскурзии:
 Tropicana show в Хавана – 99 евро (без вечеря)/ 194 лв
 Плуване с делфини и шоу – 105 евро/ 206 лв.
 Пътуване с катамаран – 87 евро/ 170 лв.
 Guama Tour – 65 евро/ 127 лв.
 Джип сафари трип – 109 евро/ 213 лв.

Вид използван транспорт: Самолет; Автобус
„Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на
допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” на ЗД Евроинс АД, по чл. 80, ал. 1,
т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за
съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия,
негови близки, неотложно явяванена дело, съкращаване от работа и др. Повече
информация в офиса на фирмата.
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по
смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 03700100001206 на ЗД „Евроинс”.

