KÜBA Kültür Turu
Tarih: 7 - 14 Ağustos 2019
Uçus Bilgileri:
Gidiş: 6 Temmuz 2019 - TK 183 - İstanbul Atatürk - 01:40 » Havana Jose Marti - 07:50
Dönüş: 13 Temmuz 2019 - TK 183 - Havana Jose Marti - 09:20 » İstanbul Atatürk - 09:00 (14
Temmuz)
1 Ülke
Süre: 7 gün 6 gece
Fiyat: €1699

Rota
Başlangıç
Havana
Bitiş
Havana
Rota
Havana Viñales Havana Domuzlar Körfezi Cienfuegos Trinidad Valle de los Ingenios
Trinidad Santa Clara Havana
Fiziksel Zorluk
Grup Boyutu
Max
21
Min
18

Tema
Kültür

Gün Gün Program
05 Temmuz 2019 Cuma | İstanbul
Buluşma noktamız olan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki THY
kontuarında saat 22.30’da buluşma
BİRİNCİ GÜN: 06 Temmuz 2019 Cumartesi | İstanbul – Havana
●

●

●

●

TK 183 sayılı uçuşla saat 01.40’ta Havana’ya hareket
Yaklaşık on üç saat süren uçuşun ardından yerel saatle 07.50’de Küba’nın başkenti
Havana’ya varış
Kübalı aileler tarafından işletilen pansiyonlara (Casa) transfer ve valizlerin bırakılması
Eski Amerikan arabalarıyla şehir turu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Eski Havana’da yürüyüş turu (San
Fransisco de Asis Meydanı, Silahlar Meydanı, Katedral Meydanı, Eski Meydan)
Meson de la Flota Restoran’da flamenko gösterisi eşliğinde öğle yemeği
Havana’nın ünlü Obispo Caddesi’nde yürüyüş turu
Casa’larda akşam yemeği ve konaklama
Casa'da konaklama Öğle, Akşam Şehir içi ulaşım özel otobüsle sağlanacaktır.
İKİNCİ GÜN: 07 Temmuz 2019 Pazar | Havana
●

●

●

●

Kahvaltı
Modern Küba sanatının gelişimini takip edeceğimiz ve devrim sonrası sanat
akımlarını tanıyacağımız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’ne ziyaret
Yerel bir restoranda öğle yemeği
Küba devrim tarihinden ilginç kesitler sunan Devrim Müzesi’ne ziyaret
Resim ve el sanatı ürünlerinin sergilendiği Almacenes San Jose pazar yerine ziyaret
Casa’lara dönüş ve konaklama
Casa'da konaklama Kahvaltı, Öğle Şehir içi ulaşım özel otobüsle sağlanacaktır.
ÜÇÜNCÜ GÜN: 08 Temmuz 2019 Pazartesi | Havana – Viñales – Havana
●

●

●

●

●

●

Kahvaltı
Dünyanın en iyi tütünlerinin yetiştirildiği Pinar del Río’ya hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık üç saat süren yolculuğun ardından Pinar del Río’da bir
tütün çiftliğine ziyaret
Seyir tepesinden UNESCO Dünya Mirası listesindeki Viñales Vadisi’nin manzarasına
bakış
Dos Hermanas Vadisi’nde bulunan tarih öncesi konulu modern kaya resmine ziyaret
Yerel bir restoranda öğle yemeği
Havana’ya hareket ve casa’larda konaklama
Casa'da konaklama Kahvaltı, Öğle Şehir içi ve şehirler arası ulaşım özel otobüsle
sağlanacaktır.
DÖRDÜNCÜ GÜN: 09 Temmuz 2019 Salı | Havana – Domuzlar Körfezi – Cienfuegos
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Kahvaltı
Sosyalist Küba’nın ABD’ye kıtada ilk askeri yenilgisini yaşattığı Domuzlar Körfezi’ne
hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık üç buçuk saat süren yolculuğun ardından Domuzlar
Körfezi’ne varış
Ülkenin dört bir yanından gelen gençlere sanat eğitiminin verildiği Korimakao kültür
sanat projesine ziyaret
Zengin habitatıyla Küba’nın en önemli sulak alanlarından biri olan Cienaga de Zapata
Ulusal Parkı’na ziyaret
Cienaga de Zapata Ulusal Parkı bünyesindeki timsah yetiştirme çiftliğine ziyaret
Yerel bir restoranda öğle yemeği
ABD’nin Küba’yı işgal girişimini anlatan Domuzlar Körfezi Müzesi’ne ziyaret
“Güneyin İncisi” olarak adlandırılan Cienfuegos kentine hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık bir buçuk saat süren yolculuğun ardından Cienfuegos’a
varış
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cienfuegos tarihi kent merkezinde kısa
yürüyüş turu

Casa’lara yerleşme ve akşam yemeği
Casa’larda konaklama
Casa'da konaklama Kahvaltı, Öğle, Akşam Şehir içi ve şehirler arası ulaşım özel otobüsle
sağlanacaktır.
BEŞİNCİ GÜN: 10 Temmuz 2019 Çarşamba | Cienfuegos – Trinidad
●

●

Kahvaltı
Cienfuegos tarihi kent merkezinde serbest zaman
Öğle saatlerinde Küba’nın en eski kentlerinden biri olan ve kolonyal mimarisiyle bir
açık hava müzesini andıran Trinidad’a hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Trinidad’a varış
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Trinidad tarihi kent merkezinde yürüyüş
turu
Casa’lara yerleşme ve akşam yemeği
Mahalle ziyareti ve Devrimi Savunma Komitesi üyesi mahalle sakinleriyle sokak
buluşması
Casa’larda konaklama
Casa'da konaklama Kahvaltı, Akşam Şehir içi ve şehirler arası ulaşım özel otobüsle
sağlanacaktır.
ALTINCI GÜN: 11 Temmuz 2019 Perşembe | Trinidad – Valle de los Ingenios – Trinidad
●

●

●

●

●

●

●

●

Kahvaltı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Valle de los Ingenios’a (Şeker Vadisi)
hareket
Nostaljik trenle yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Valle de los Ingenios’a
varış
Kolonyal dönemde köleleri izlemek için inşa edilen Iznaga Kulesi’ne tırmanış
Özel otobüsümüzle Trinidad’a dönüş
Trinidad tarihi kent merkezinde serbest zaman
Trinidad’ın en ünlü eğlence merkezlerinden Casa de la Trova’da canlı müzik eşliğinde
dans gecesi
Casa’larda konaklama
Casa'da konaklama Kahvaltı Şehir içi ve şehirler arası ulaşım özel otobüsle sağlanacaktır.
YEDİNCİ GÜN: 12 Temmuz 2019 Cuma| Trinidad – Santa Clara – Havana
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

Kahvaltı
Che’nin kenti olarak bilinen Santa Clara’ya hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık iki saat süren yolculuğun ardından Santa Clara’ya varış
Küba’nın dünyaca ünlü purolarının üretim sürecini ve Kübalıların çalışma ortamını
görmek üzere puro fabrikasına ziyaret
Che ve yoldaşlarının naaşlarının bulunduğu anıt mezara ziyaret
Che’nin yaşam hikayesinin ve kişisel eşyalarının sergilendiği Che Müzesi’ne ziyaret
Yerel bir restoranda öğle yemeği
Che komutasındaki birliklerin diktatör Batista’ya ait silah yüklü treni durdurarak
devrimin kaderini belirleyişini anlatan Zırhlı Tren Müzesi’ne ziyaret
Havana’ya hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık dört saat süren yolculuğun ardından Havana’ya varış
Casa’lara yerleşme ve konaklama

Casa'da konaklama Kahvaltı, Öğle Şehir içi ve şehirler arası ulaşım özel otobüsle
sağlanacaktır.
SEKİZİNCİ GÜN: 13 Temmuz 2019 Cumartesi| Havana – İstanbul
Erken kahvaltı
Türkiye’ye dönüş uçağına binmek üzere saat 06.30’da özel otobüsümüzle
havalimanına hareket
TK 183 sayılı uçuşla İstanbul’a hareket
Casa'da konaklama Kahvaltı TK 183 sayılı uçuşla İstanbul’a hareket
DOKUZUNCU GÜN: 14 Temmuz 2019 Pazar | İstanbul
●

●

●

Karakas’ta yapılan bir buçuk saatlik duraklamayla birlikte (uçaktan inilmeyecektir)
toplam yaklaşık on altı buçuk saat süren uçuşun ardından yerel saatle 09.00’da İstanbul’a
varış

Dahil Olan Hizmetler
Dahil Olan Yemek
• 7 adet kahvaltı, 5 adet öğle yemeği ve 3 adet akşam yemeği
Ulaşım
• İstanbul » Havana » İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti • Zorunlu iptal sigortasını ve
seyahat sağlık sigortası • Küba’daki şehirlerarası ulaşım hizmetler
Konaklama
• Kübalı aileler tarafından işletilen pansiyonlarda (Casa’lar) konaklanacaktır: • Her odada
klima, özel banyo ve tuvalet ile sıcak su bulunmaktadır. • Havana’da apartman daireleri,
Cienfuegos ve Trinidad’da müstakil evler tercih edilmektedir.
Aktiviteler
• Havana, Cienfuegos ve Trinidad tarihi kent merkezlerinde yürüyüş turu • Havana’da Eski
Amerikan arabalarıyla şehir turu • Küba devrim tarihinden ilginç kesitler sunan Devrim
Müzesi • Tarihi Devrim Meydanı • Küba Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi • Puro fabrikası •
Dünyanın en iyi tütünlerinin yetiştirildiği Pinar del Río’da bir tütün çiftliği • Dos Hermanas
Vadisi’nde bulunan tarih öncesi konulu modern kaya resmi • Korimakao Kültür Sanat
Projesi • Cienaga de Zapata Ulusal Parkı • Timsah çiftliği • UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki Valle de los Ingenios’a (Şeker Vadisi) nostaljik tren gezisi • Kolonyal
dönemde köleleri izlemek için inşa edilen Iznaga Kulesi’ne tırmanış • Meson de la Flota
Restoran’da flamenko gösterisi • Casa de la Trova’da geleneksel canlı Küba müzikleri
eşliğinde dans gecesi • Che’nin anıt mezarı ve Che Müzesi • Zırhlı Tren Müzesi • Mahalle
ziyareti ve Devrimi Savunma Komitesi üyesi mahalle sakinleriyle sokak buluşması •
Ancon Plajı’nda deniz ve plaj keyfi

Önemli Notlar
TUR BEDELİ çift kişilik odada konaklama halinde kişi başı 1699 Avro’dur. Tek kişilik odada
konaklama halinde ilaveten 300 Avro tutarında oda farkı ödenmelidir.
Söz konusu tur bedeli:
- İstanbul » Havana » İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletini (aşağıdaki uçuş detaylarını
inceleyiniz),
- vize ücretini,
- zorunlu iptal sigortasını ve seyahat sağlık sigortasını (yalnızca Türkiye’de ikamet belgesi

bulunan ve seyahat çıkış noktası Türkiye olan katılımcılarımıza yapılabilmekte olup diğer
katılımcılarımızın kendileri için sigorta yaptırmaları zorunludur),
- Kübalı aileler tarafından işletilen pansiyonlarda (Casa’lar) konaklamayı,
Her odada klima, özel banyo ve tuvalet ile sıcak su bulunmaktadır.
Havana’da apartman daireleri, Cienfuegos ve Trinidad’da müstakil evler tercih
edilmektedir.
- 7 adet kahvaltı, 5 adet öğle yemeği ve 3 adet akşam yemeğini,
- programda belirtilen müzelerin giriş harçlarını,
- Meson de la Flota’da flamenko gösterisi, Casa de la Trova’da dans gecesi ve Korimakao
Kültür Sanat Projesi ziyareti dâhil olmak üzere programda yer alan tüm kültürel
etkinliklerin ücretlerini,
- Eski Amerikan arabalarıyla şehir turu, Viñales gezisi, Cienaga de Zapata Ulusal Parkı
ziyareti ve nostaljik trenle Valle de los Ingenios (Şeker Vadisi) gezisi dâhil olmak üzere
programda yer alan bütün çevre gezilerini,
- Küba’daki şehirlerarası ulaşım hizmetlerini,
- rehberlik ve tercüme hizmetlerini,
- bahşişleri,
- BİZİM ADA Küba Cep Rehberi’ni kapsamaktadır.
Yukarıda sıralanan hizmetler haricindeki hiçbir masraf veya kişisel harcama kalemi
(yurtdışı çıkış harçları (Türkiye’de 15 TL), fazla bagaj ücreti, ulusal ve uluslararası telefon
aramaları, ekstra yiyecek ve içecekler, kişisel harcamalar vb.) tur bedeline dahil değildir.
Tura bir kişi olarak katılıp iki kişilik odada konaklamak isteyen katılımcılarımızın yanına
tur başlangıç tarihinden otuz (30) gün öncesine kadar oda arkadaşı bulunamaması
halinde söz konusu katılımcılarımızın tek kişilik oda farkını ödemeleri veya tura
katılımlarını iptal etmeleri gerekecektir.
Tur kontenjanı 21 KİŞİ ile sınırlıdır.
Rezervasyonun kesinleşmesi 1000 AVRO tutarındaki TEMİNATIN ödenmesiyle
gerçekleşir.
KALAN TUTARIN ödenmesi için son tarih 12 NİSAN 2019’dur.
KREDİ KARTIYLA ÖDEMEDE tüm kredi kartlarından komisyonsuz tek çekim
yapılmaktadır. MAXIMUM, BONUS, PARAF, AXESS ve WORLD logolu kredi kartlarıyla
ödemede TAKSİTLENDİRME yapılması mümkündür.
●

●

BORDO PASAPORT sahibi TC yurttaşlarının Küba Turist Vizesi almaları gerekmektedir.
Küba Turist Vizesi mülakat gerektirmemekte ve Bizim Ada Turizm Seyahat Acentesi
tarafından verilmektedir. YEŞİL PASAPORT sahibi TC yurttaşları bu vizeden muaftır.
VİZE BAŞVURUSUNU Bizim Ada Turizm Seyahat Acentesi aracılığıyla yapacak olan
katılımcıların, tur bitiş tarihi itibariyle en az altı (6) ay geçerlilik süresi olan pasaportlarını
ve vize için gerekli diğer evraklarını tur başlangıç tarihinden en az bir ay önce acenteye
ulaştırmaları gerekmektedir.
TC YURTTAŞI OLMAYAN KATILIMCILAR, seyahat edilecek ve transit geçişte kullanılacak
ülkelerin resmi makamlarından olası farklı vize prosedürleri hakkında bilgi edinmek ve
gerekli vizelerini almakla yükümlüdür.
KÜBA-ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gündemiyle birlikte
artık Küba’ya giriş çıkışlarda pasaporta damga vurulmakta, bu durum ABD’ye girişlerde
engel teşkil etmemektedir.
PROGRAM TARİH VE İÇERİĞİNDE elimizde olmayan nedenlerle değişiklik olabilir. Tur
kontenjanının yüzde 80’ine ulaşılamaması halinde tur iptal edilebilir. Bu durumda iptal
bildirimi, hareket tarihinden en az yirmi gün önce katılımcılara iletilecektir.

Temel Tur Bilgileri

Her türlü sorunuz ve başvurunuz için bize info@bizimada.com.tr adresinden veya 0312
418 3858 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

