Circuit Cuba Mai 2020
Havana, Cuba

Descriere Circuit Cuba Mai 2020 4.5*, Havana, Cuba
Itinerariu

Ziua 1 / 20.05.20 20 : Bucureşti –Paris –Havana Întâlnire cu conducătorul
de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora
10 :00 (în faţa ghişeului de
îmbarcare
companiei
al
Air France). Plecare spre Paris cu compania Air
France, zbor
9409
AF (12 :10/ 14 :20), de unde se

va pleca spre Havana

cu zborul
946 (16:40/
AF
20 :35). După sosire, întâlnire cu
reprezentantul local şi
transfer pentru cazare la

Hotel Memories

Miramar 4*(sau similar 4*).
Ziua 2 / 21.05.20 20 : Havana Mic dejun. În ace astă dimineață vom
descoperi
Havana , capitala contrastelor, un oraş aventuros, sufocant,
irezistibil, exotic şi viu, unde vechiul şi noul se împletesc întrun frumos tango arhitectural. Oraşul a fostfondat în anul 1519 de
către conquistadorul spaniol Dieg
o Velazquez de Cuellar, iar astăzi,
metropola peste
cu
două milioane de locuitori, este himerică şi
captivantă, plină de mister şi contradicţii. Vom începe turul panoramic
trecând
Miramar
prin
, unul dintre districtele rezidenţiale bune ale
Havanei, concepu
t după modelul cartierului Manhattan din New York.

“Quinta Avenida”

, bulevardul principal din Miramar este şi

astăzi

considerată cea mai frumoasă stradă din Cuba. Ne vom opri în
Piaţa Revoluţiei, unul dintre cele mai

cunoscute locuri ale Havanei,

utilizat
pentru organizarea evenimentelor istorice, politice sau culturale
de
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importanţă majoră, locul în care Fidel Castro îşi ţinea discursurile. În
centrul pieţei se află
Memorialul Jose Marti al cărui turn înalt de 109 m
oferă o privelişte superbă asupra Havane
i. Turul va continua prin

Vedad

o, cartier elegant, cu străzi pitoreşti, vile luxoase, magazine moderne
şi vestita Avenida de los PresidentesVedado, după care vom vedea
Promenada Malecon
, cea mai lungă promenadă din Cuba care se
întinde
o lungime
pe
de 8 k

m, din portul Havana până în zona veche a

oraşului. În continuarea zile
i ne vom îndrepta

către Hotelul Nacional

situat
mijlocul
în cartierului Vedado, considerat un simbol al istoriei,
culturii şiidentităţii cubaneze, hotel care se distinge prin eleganţa

r

afinată şi splendoarea veche, care încă din anul1930 a atras un număr
mare de personalităţi ale artelor, ştiinţei şi politicii, cum ar fi: Winston
Churchill,
Frank Sinatra, Ava Gardner, Alexander Flemming, precum şi
pe fostul rege al României, Carol al I-lea
I
(intrarea se va plăti la faţa
locului). Vom vizita apoi
Muzeul Romului care aparţine Fundaţiei
Havana Club,
o companie care fabrică şi distribuie romul cunoscut de
toată lumea. După o incursiune în istoria sa, vomavea ocazia de a
degusta romul Havan
a Club la barul din lemn care păstrează spiritul
clădirilor celebre din
Havana anilor 1930. Vom vizita pietonal partea
veche a oraşului,
Havana Vieja, care, datorită bogăţiei sale

istorice şi

culturale, a intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 1982. Vom
în cadrul
vedeaturului

panoramic clădirea Capitolului, construită după

modelul american şi inaugurată în anul 1929, vomdescoperi
frumuseţea clădirilor monumentale istoricedin timpul colonizării, vom
percepe urmele paşilor lui
Hemingway la Hotelul Ambos Mundos
(intrarea.5CUC/
aprox pers. în fosta cameră a scriitorului 511), unde
scriitorul -a
şi petrecut 7 ani din viaţă, ne vom putea fotografia în faţa
barului
La Floridita, alt loc preferat de scriitor şi vom putea să ne
răsfăţăm cu un mojito, băutur
a preferată a acestuia, la
Medio
. După dejun ne vom îndrepta spre

Bodeguita del

Piaţa Armelor, cea mai veche

piaţă a oraşului înconjurată de
clădiri în stil baroc din sec. al XVIII -lea şi
al XIX
-lea, vom vedea frumoasa clădire

a Muzeului Căpitanilor Genera li
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(exterior),
Catedrala San Cristobal , Piaţa Veche şi Piaţa Catedralei

Ziua 3 / 22.05.20 20 : Havana –Vale Vinales –Havana Mic dejun. Veţi
putea petrece ziua în zona centra
lă a Havanei la cum părături, vizit
ând străzile pitoreşti ale
oraşului sau opţional, excursie de 1 zi în
celebra
Vale Vinales, situată la o distanţă de aprox. 140 km vest de
Havana. Celebra vale este localizată în provincia Pinar del Rio, una
dintre cele mai frumoase zone din
Cuba, cu peis aje pitoreşti, unde se
află centrul industriei faimoaselor trabucuri cubaneze şi numeroase
fabriciproducere
de
a romului. Veți vizita

Peştera Indianului, un

spectaculos complex de galerii subterane modelateîn diverse forme
de apele râului
are şerpuieşte
c

printre versanţ i. Vă veți îmbarca în

bărci speciale cu care veți
străbate peștera. Tradiţia spune că aceia
care sunt picuraţi pe frunte de apa care se scurge de pe pereţii peşterii
vor avea noroc tot restul vieţii.
Dejun creol inclus. Pe dru mul de întoarc
ere spre Havana, veți face

un popas la “Mirador Los Jazmines”

pentru a admira splendidul peisaj oferit de Vale Vinales. În continuarea
zilei veți vizita o plantaţie de tutun şi o fabrică de trabucuri şi ţigarete,
unde veți putea vedea
procede ul confecţionă rii celor mai ra finate şi
aromate ţigarete şi trabu
curi din lume. Cazare în Havana la

Hotel

Memories Miramar 4*(sau similar 4*).
Ziua 4 / 23.05.20 20 : Havana –Guama –Cienfuegos –TrinidadMic dejun.
PlecareGuama
spre ,unde vom face o pli mbare cu barca

pe canalele

din pădurea de mangrove
o vizită
şi
la monumentul Aldea Taina,
ansamblu sculptural aflat în mijloculLagunei del Tesoro creat de
cunoscu
ta artistă plastică Rita Longa. După

o inedită plimbare cu barca

ne vom îndrepta către ceai mare
ma fermă d e crocodili din zonă.
Traseul zilei
va continu a spre Cienfuegos ,unul dintre cele mai pitoreşti
oraşe
-port din Cuba, considerat a fi “Perla Sudului”, fermecător prin
îmbinarea armonioasă între relieful marin şicel montan, dar şi prin
fera
atmos
franţuzea scă rămasă de la

vechii colonişti francezi aşezaţi

aici în anul 1819.
În centrul istoric vom vedea

Parcul Jose Marti,

Catedrala Purisima Concepcion, Teatrul Tomas Terryşi Promenada
Prado
.Vom face apoi

o scurtă oprire la Palacio de Valle , as tăzi un restau
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rant care oferă o privelişte uimitoare asupra portului dar şi asupra

cunoscut sub numele de Oraşul Muzeu al Mării

Caraibelor . Acesta

este cel mai colonial dintre toate oraşele
insulei care se bucură de un
climat blând, datorită aşezării între mare şimunte. Trinidad a fost al
patrulea
oraş fondat în Cuba de către Diego Velazquez în anul 1514 şi
a fost declarat MonumentIstoric de că tre UNESCO, refl ectând trecutul
colonial, în toată splendoarea sa,
caracteristic secolelor XVIII
Oraşuleste patria zahărului şi a mierii

–XIX.

precum şi a artei, artefactelor,

fermelor tradiţionale (haciendas),
bisericilor, capelelor şi vec hilor
oloniale.
palate c Cazare şi masă în

regim All Inclusive la Hote l

Memories Trinidaddel Mar 4* (sau similar 4*).
Ziua 5 / 24.05.20 20: Trinidad –Topes de Collantes – TrinidadMic dejun.
Dimineaţa vă propunem o excursie opţională în

Parcul Naţional Topes

de Collant es, cea mai frumoasă rezervaţie naturală a Cubei, situată la
o altitudine de 800 m faţă de nivelul mării, în masivul Sierra
del Escambray, unde
-au sdezvoltat importante centre de tratament
medical. Fiind o veritabilă pădure
tropicală, parcul este impresio

n

ant datorită diversităţii pe car
e a creat -o natura: peşteri, cascade,
râuri, grote,
canioane, iazuri cu apă de cleştar, vegetaţie luxuriantă cu
sute de specii de plante. Vizitarea parcului vainclude o plimbare cu
camioane
useşti
r până la Guanayara şi o d

rumeție de aprox. 4 km spre

Gallenga,
Casa
unde vă puteţi opri pentru dejun. După

-amiază, vom

face un tur al oraşului Trinidad, prilej cu care vom vizitaPalatul Cantero
, piaţetele înconjurate de case coloniale, care conservăstilul secolelor
XVIII
–XIX. Veţi avea posibilitatea de a vă cumpăra

renumitul

cocktail Canchanchara în taverna cu acelaşi nume. Cazare şi masă în
All
regim
Inclusive laTrinidad la Hotel Memories Trinidad del Mar 4*
(sau similar
4*).
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Ziua 6 / 25.05.20 20 : Trinidad–Santa Clara Mic dejun. Plecare spre Santa
Clara
, oraş legat de numele celebrului revoluţionar cubanez Che
Guevara,
locul unde a avut loc ultima bătălie a Revoluţiei Cubaneze din
anul 1958. Vom vedea
Parcul Vidal, Plaza del Mercado şi Catedrala
Santa Clara de Assisi
, urmân d a vizita apoi Mausoleul Che Guevara ,
adăposteşte
care “rămăşiţele” revoluţionarului marxist Ernesto “Che”
Guevara şi ale celor 29 colegi ai săi, ucişi
în anul 1967, atunci când
Guevara a încercat să pornească o revoltă
armată în Bolivia. În
continuarea
ileiz vom vedea vestitul “Tren Blindado”al lui Baptista, pe
care
-a capturat
l
vestitul Che împreună cu oamenii

săi, împiedicând

astfel ca armata cubaneză să înăbuşe revoluţia declanşată de Fidel
. Castro
Cină şi cazare la Hotel Central Villa Clara 4*(sau s imilar4*).
Ziua 7/ 26.05.20 20 : Santa Clara –Varadero Mic dejun. Deplasare spre
celebra staţiune cubaneză
Varadero, un paradis tropical situat pe
malul MăriiCaraibelor. O dat ă sosiți la Varadero se va face o reuniune
de informa
re în ceea ce priveşte pr ogramele opționale pentru
următoarele zile. Cazare şi masă în regimAll Inclusive la Hotel
Melia Peninsula 5*(sau similar 5*).
Ziua 8/ 27.05.20 20 : Varadero Mic dejun. Timp liber la dispoziţie pentru
a lenevi pe minuna
tele plaje ale Mării Caraibelor, sau de a vă bucura
de multiplele opţiunide petrecere a timpului: plimbări cu barca în
largul mării, safari în junglă acompaniaţi de ghizi experimentaţi,
snorkeling şi scufundări pentru începători şi profesionişti, rafting pe
Râul Canimar, shopping etc. Cazar
e şi masă în regim All Inclusive la
HotelMelia Peninsula 5* (sau similar 5*).
Ziua 9/ 28.05.20 20 : Varadero Mic dejun. Timp liber la dispoziţie pentru
a lenevi pe minunatele plaje ale Mării Caraibelor, sauopţional, cr
oazieră cu catamaranul în Insula Cay
o Blanco. Vă veţi îndrepta către
Varadero Marina pentru îmbarcare catamaranul
pe
„Crusero del sol"
care vă va conduce către superba insula
. Echipajul catamaranului vă
va oferi
zi plină
o de distracţie cu muzică, dans şi pregătirea celor mai
variate cockteiluri. Catamaranul va face un
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popas unde veţi ave a la dispoziţie 30 minute pentru a înota cu delfinii
. Traseul
va continua spre I nsula Cayo Blanco nu înainte de a mai face
unde
o oprire
veţi face snorkeling printre recifurile de corali. Dejun cu
băuturi incluse
la sosirea în Cayo Blanco

.Timp liber pentru plajă, după

care vă veți
întoarce în Varadero . Cazare şi masă în regim

All Inclusive

la Hotel Melia Peninsula 5* (sau similar 5*).
Ziua 10/ 29.05.20 20: Varadero Mic dejun. Timp liber la dispoziţie
pentru a lenevi pe minunatele plaje ale Mării Caraibelor, sau de a vă
bucura de multiplele opţiuni de petrecere a timpului: plimbări cu barca
înlargul mării, safari în junglă acompaniaţi de ghizi experimentaţi,
snorkeling şi scufundări pentru începători şi profesionişti, rafting pe
Râul Canimar, shopping etc. Cazare şi masă în regimAll Inclusive la
Hote
l Melia Peninsula 5* (sau similar 5*).
Ziua 11/ 30 .05.20 20: Varadero –Havana –Paris Mic dejun. Până la ora
transferului vă veți putea bucura de timp liber pentruplajă, plimbări
sau veți putea
face ultimele cumpărături. Transfer la aeroportul din
Havana pentru plecarea către
Paris cu com pania Air Fran ce , zbor AF943
(22 :55/ 14 :05 ).
Ziua 12 / 31.05.20 20: Paris–Bucureşti Sosire la Paris la ora 14:05
, de unde se va pleca spre Bucureşti cu companiaAir France , zbor AF
(15:15/
1588 19:10).
Servicii incluse

-transport intercontinental cu avionul pe ruta:

București –Paris –Havana cu compania

Air
și France
Havana –Amsterdam –București cu compania

KLM

-transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat,
adaptat la nr. de turişti
-6 nopţi de cazare în hoteluri de

4*şi 4 nopţi de cazare în hotel de 5 *

-mesele menţionate în program:

10 mic dejun, 1 dejun, 1 cină şi 6 zile cu mese în

regim de All Inclusive

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:18)

-vizită cu degustare de rom la Muzeul Romului din Havana
-taxe de intrare la obiectivele menţionate în program
-transferurile, tururile şi excu rsiile menţionate în program
-ghizi locali
-conducător român de grup
-asigurare în caz de insolvabilitate /

faliment al agenţiei de turism

-BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI
care include Asigurare medicală,
pe întreaga durată
programului,
a
ca re acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers.
(cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu este
menită a acoperi
complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior
începerii călători
ei) și Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile
financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizăriloraplicate, a cărei
valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoan
ă(cu franșiză de 10%); acest mijloc
de protecție financiară
acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea
călătoriei; se poate
încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani împliniți
Servicii neincluse

-taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile
intercontinentale: aprox. 490 euro/pers.
,care se plătesc

odată cu excursia (pot fi

modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii
biletelor on)
de avi
-taxa de viză de Cuba: 60 euro/pers., care se obţine din Bucureşti
-alte servicii suplimentare decât cele

me nţionate, cheltuieli personale, băuturi în

cadrul meselor (cu excepţia hotelului din
Trinidad și Varadero, unde regimul de masă
este All Inclusive) etc.
-bacşişuri: 25 euro/pers. (care se vor achita conducătorului de grup cel mai târziu la
sosirea
Hav ana);
în bacşişurile nu se referă şi

la excursiile opţionale

-excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de

15 participanţi, tarifele

acestora fiind informative; în funcţie de
timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot
organiza şiex
alte
cursii opţionale propuse de partenerul local
•spectacol de cabaret “Tropicana Show”: aprox. 120 usd/pers

.

•excursie de 1 zi în Vale Vinales cu dejun creol inclus: aprox. 80 usd
•excursie ½ zi vizitarea Parcului Naţional Topes de Collantes: aprox.
•excursie cu catamaranul la Cayo Blanco:

aprox. 140usd/ pers .
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/pers.
60usd /pers.

Informatii utile
TARIF:
-tariful este valabil pentru un grup minim de 15 turisti; pentru 10 – 15 turisti, tariful se va majora cu 95 euro/pers
ACTE NECESARE PENTRU VIZA CUBA:
- pasaport valabil minim 6 luni de la data încheierii calatoriei; nu se accepta pasaport temporar
CONDITII DE ÎNSCRIERE:
- înscrierile încep din momentul lansarii programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif si se încheie la
epuizarea locurilor
- diferenta de 50 % se achita cu min. 30 de zile înainte de data plecarii
- turistul va încheia cu agentia « Contractul de prestari servicii turistice », la care prezentul program este parte
- în momentul semnarii « Contractului de prestari servicii turistice », turistul îsi asuma plata diferentei stipulat în
program în cazul neîntrunirii grupului minim de turisti
OBSERVATII:
- conducatorul de grup poate modifica programul actiunii în anumite conditii obiective, inclusiv ordinea în care se
viziteaza obiectivele turistice
- agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure
- agentia nu raspunde în cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu
- prezentarea la aeroport se va face cu doua ore înaintea zborului; agentia nu raspunde în cazul refuzului îmbarcarii
turistilor ca urmare a întarzierii acestora
- conducatorul de grup se va asigura ca programul se desfasoara conform itinerarului prezentat, va oferi asistenta în
situatii de urgenta, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informatii referitoare la excursiile optionale si la
itinerar cu observatia ca nu are calificarea si atestarea legala de ghid turistic
- cazarea turistilor, precum si eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecarei tari
- clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita oficial de ministerul de resort din tarile vizitate si ca atare
respecta standardele locale
- distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie si la cererea sa, va fi asistat de conducatorul de grup
- daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi înlocuit cu un altul de aceeasi categorie, asa cum
este precizat în program
- agentia îsi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este
schimbata de compania aeriana
- agentia poate aloca un numar de locuri cu reducere în cazul anunturilor promotiilor tip early booking sau a ofertelor
speciale, pentru o perioada limitata de valabilitate; daca acestea se epuizeaza înainte de expirarea perioadei anuntate,
agentia va opri promotia fara un anunt prealabil
- în derularea excursiei pot aparea situatii de forta majora precum întarzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor
din ratiuni de securitate, schimbari de aeroporturi din ratiuni politice, greve, conditii meteo nefavorabile etc.; în aceste
cazuri agentia se obliga sa depuna eforturi pentru depasirea situatiilor ivite; totodata, agentia nu poate fi facuta
raspunzatoare pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente
- asezarea turistilor în autocar se va face începand cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor
- agentia nu-si asuma responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente
de aceasta
- conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere explicatii în interiorul muzeelor, monumentelor
etc.; altfel, conducatorii de grup vor oferi explicatii turistilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi
angajati contra cost doar cu acordul turistilor interesati de ghidajul acestora
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- excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încaseaza
în numele si pentru agentia organizatoare; tarifele excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor care
pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, sau din alta parte, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele
participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care îi va duce si îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul
excursiei si dupa caz, un ghid local; în tariful excursiilor optionale nu sunt incluse intrarile la obiectivele turistice vizitate
- agentia nu poate fi facuta raspunzatoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauza
- în cazul în care turistul întarzie sau renunta la programul stabilit, nu poate avea nici o pretentie privind rambursarea
eventualelor despagubiri
- agentia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecari de teren, caderi masive
de zapada si evenimente politice neprevazute, greve etc.
- copiii minori pot calatori doar: a) însotiti de ambii parinti; b) însotiti de unul dintre parinti care sa detina acordul
notarial al parintelui care nu calatoreste (sau încredintare prin hotarare judecatoreasca definitiva, certificat de deces);
c) însotiti de un adult cu certificat de cazier judiciar în original si acordul notarial al ambilor parinti; d) însotitorii
minorului sunt obligati sa aiba certificatul de nastere în original al copilului minor, aditional pasaportului si/sau
cartii de identitate
- copiii care nu poseda carte de identitate au nevoie de pasaport individual
- va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PASAPORTUL, nu prezinta urme de
deterioare a elementelor de siguranta si sunt valabile minim 6 luni de la data terminarii calatoriei
- pentru posesorii de pasapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesara obtinerea vizelor de la ambasada din
Bucuresti; în cazul neobtinerii vizei se retin penalizari pentru biletul de avion, asigurarea medicala si cheltuielile
agentiei
- c/v excursiei poate fi achitata si în lei la cursul de vanzare al BCR din ziua platii

Tip proprietate
Hotel

Tipuri servicii
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
Insotitor de grup
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