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Během tohoto okruhu poznáte celý ostrov včetně východní provincie Santiago de Cuba a Granma.
Santiago je druhým turisticky nejoblíbenějším městem.

TERMÍNY A CENA

nejživější kubánské město Santiago de Cuba s pevností San Pedro de la Roca
jízda na korbě terénního vozu ZIL s pozorováním horských údolí
historické město Trinidad (na seznamu UNESCO)

Itinerář zájezdu
1. DEN PRAHA - HAVANA
Odlet na Kubu. Přílet do Havany, uvítání a transfer do hotelu v Havaně. Nocleh.

2. DEN VIŇALES, PIŇAR DEL RIO
Snídaně. Celodenní výlet autobusem do oblasti tabákových plantáží Viňales. Odjezd z Havany do města
Piňar del Rio. Pokračování do údolí Viňales s typickými ostře řezanými kopci zvanými „mogoty“. Poté
návštěva jeskyně Indian Cave s plavbou podzemní řekou. Po prohlídce Zdi prehistorie (Mural de la
Prehistoria) následuje oběd v typické místní restauraci. Odpoledne návrat zpět do Havany. Nocleh.

3. DEN HAVANA – SANTIAGO DE CUBA

Snídaně. Prohlídka Havany. Projedete se po pobřežní třídě Malecón, zastavíte se na náměstí Revoluce,
havanské pevnosti či Capitolu. Návštěva muzea rumu nebo Paláce de la Artesania a továrny na výrobu
doutníků s možností zakoupení originálních kubánských doutníků. Po obědě v místní restauraci
navštívíte pevnost Castillo de Morro. Přelet do Santiaga de Cuba, ubytování, večeře, nocleh.

4. DEN SANTIAGO DE CUBA
Snídaně. Prohlídka Santiaga de Cuba, nejživějšího a nejtemperamentnějšího kubánského města s
mnoha starobylými uličkami, parky a kostely. Prohlídka centra města, které bylo v letech 1524 až 1534
hlavním městem Kuby, se zastávkami v parku Cespedes s radnicí, kde Fidel Castro vyhlásil vítězství
revoluce, v rezidenci Casa de Velázquez, u místní katedrály, oběd u pevnosti Castillo del Morro.
Odpoledne prohlídka dalších pamětihodností města. Večeře a nocleh v Santiagu de Cuba.

5. DEN SANTIAGO DE CUBA – CAMAGUEY
Snídaně. Návštěva svatyně Virgen de la Caridad, vzdálené cca 20 km od Santiaga. Přejezd přes Bayamo,
správní centrum provincie Granma, kde je zajištěn oběd v místní restauraci, do městečka Camaguey,
večeře a nocleh v Camaguey.

6. DEN CAMAGUEY – ESCAMBRAY’S
Snídaně. Prohlídka městečka Camaguey se zastávkou v centrálním parku. Pokračování do Topes de
Collantes, cestou oběd v rekreačním centru El Oasis. Příjezd do Topes de Collantes v centru horské
oblasti Escambray’s, ubytování, večeře a nocleh v Topes de Collantes.

7. DEN ESCAMBRAY’S – TRINIDAD – CIENFUEGOS
Snídaně. Výlet do Guanayary na korbě ruského vojenského terénního vozu ZIL s pozorováním
rozmanitých horských údolí. Pěší procházka podél řeky Guanayara k vodopádům El Rocia. Možnost
koupání ve jezeře Poceta del Venador. Oběd v restauraci La Gallega. Po obědě přejezd do Trinidadu,
malebného městečka, které bylo v roce 1988 vyhlášeno světovým kulturním dědictvím. Městečko,
založené již v 16. století, se pyšní řadou muzeí a uměleckých galerií. Prohlídka města, poté pokračování
do Cienfuegos, které bylo založeno francouzskými usedlíky již v roce 1819 a dodnes si zachovalo
francouzskou neoklasickou atmosféru. Ubytování, večeře v Cienfuegos.

8. DEN CIENFUEGOS – VARADERO
Snídaně. Prohlídka města Cienfuegos – uvidíte akademii San Lorenzo a místní katedrálu Concepción,
budete mít možnost procházky po hlavním náměstí města. Odjezd do národního parku Montemar v
Cienaga de Zapata, zastávka na krokodýlí farmě, spojená s výletem lodí po laguně a návštěvou
indiánské vesnice Guama. Po obědě v místní restauraci odjezd do nejznámějšího letoviska Kuby, do
Varadera. Ubytování v hotelu Mar del Sur. Doporučujeme ubytování v hotelu Iberostar Laguna Azul přímo
u pláže s jemným bílým pískem a blankytně modrým mořem Atlantského oceánu. Pobyt v hotelu s
programem All Inclusive (snídaně, oběd i večeře formou bufetu, neomezená konzumace
nealkoholických i alkoholických nápojů místní výroby, široká nabídka sportovních aktivit i
nemotorizovaných vodních sportů).

9. - 10. DEN VARADERO
Pobyt ve Varaderu. Cena zahrnuje ubytování v hotelu Mar del Sur s All Inclusive, za příplatek je možný
jakýkoli jiný hotel v oblasti Varadera nebo Cayo Santa Maria s programem All Inclusive.

11. DEN ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer na letiště v Havaně a odlet zpět do Prahy.

12. DEN PŘÍLET DO PRAHY

Termíny a ceny
Termín

Stav

Počet dní

Osoby

Cena

26. 10. - 06. 11. 2019

volno

13 dní / 10 nocí

1

71 590,- 76 990,-

03. 02. - 15. 02. 2020

volno

13 dní / 11 nocí

1

65 990,- 70 990,-

17. 02. - 28. 02. 2020

volno

12 dní / 10 nocí

1

64 990,- 69 990,-

05. 03. - 16. 03. 2020

volno

12 dní / 10 nocí

1

65 990,- 70 990,-

26. 03. - 06. 04. 2020

volno

12 dní / 10 nocí

1

64 990,- 69 990,-

24. 10. - 04. 11. 2020

volno

13 dní / 10 nocí

1

71 590,- 76 990,-

Zobrazit všechny termíny

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha–Havana a zpět včetně letištních tax
2x nocleh se snídaní v Havaně, 2x nocleh v Santiagu de Cuba s polopenzí, 1x nocleh s polopenzí v
Camaguey, 1x nocleh s polopenzí v Topes de Collantes, 1x nocleh s polopenzí v Cienfuegos
následný pobyt 3 noci v hotelu Mar del Sur** (Varadero) s All inclusive
6x oběd, program včetně vstupů a transferů
česky hovořícího průvodce (min. 10 osob)

Cena nezahrnuje:
vstupní vízum (vyřídíme za poplatek 950,– Kč)
fakultativní výlety nad rámec programu
spropitné během okruhu

Další informace:
Poznámka: Prodloužení pobytu na Kubě po okruhu v letovisku Varadero

Informace o ceně:
Minimum: 10 osob
Kromě 09.03. – 20.03.2018 jsou všechny termíny na 13 dní / 11 nocí (9. – 10. den pobyt u moře)

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?
Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.
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Vízum a cestovní doklady
Občané ČR potřebují při cestách na Kubu cestovní pas (s dobou platnosti minimálně 3 měsíce po
opuštění Kuby) a turistické vízum ve formě turistické karty, která je vložena do pasu. Vydání turistické
karty zprostředkovává CK ESO travel. Turistická karta opravňuje k pobytu na území Kuby po dobu 30
dnů, je ale možné jí na Kubě na cizinecké policii prodloužit o dalších 30 dnů (poplatek 25
CUC/konvertibilních pesos).

Letenky
Rady pro odbavení při odletu: Vzhledem k situaci v letecké dopravě doporučujeme dbát nařízení pro
pohyb osob a zavazadel na letištích a počítat s delší dobou potřebnou pro odbavení včetně důkladné
osobní prohlídky. Pro plynulé odbavení zavazadel a vyzvednutí palubní vstupenky se dostavte na letiště
cca. 2 až 2,5 h. před odletem. Zavazadla si označte, štítky – jsou k dispozici v odbavovacích obálkách
nebo u přepážky letecké společnosti. Adresu hotelu, v němž strávíte první noc, obdržíte s odbavením na
letišti v den odletu.
Zavazadla: celková váha hlavních zavazadel by neměla překročit 20-23 kg (podle letecké společnosti). U
příručních zavazadel činí váhový limit 8 kg.
Ztráta zavazadla: V případě poškození či ztráty zavazadla během letů se ihned na místě obraťte na
přepážku reklamací zavazadel a vyplňte reklamační list. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
Letecká společnost dopraví zpožděné zavazadlo do místa Vašeho ubytování, ztracené zavazadlo
případně finančně odškodní.
Zmeškání letu: Pokud zmeškáte odlet letu (první nebo navazující), neprodleně se odeberte k přepážce
letecké společnosti, s níž jste měli letět. Společnost Vás naknihuje na nejbližší možný let. Pokud není
společnost zastoupena na letišti přímo, nebo přes aliančního partnera, přebírá zastoupení místní
(národní) letecká společnost. Nebude-li tedy například v Londýně zastoupena společnost KLM, ani žádný
z aliančních partnerů, obrátíte se na British Airways. V zásadě mohou nastat dvě situace:
1. Let nestihnete vinou zpoždění letu, živelné pohromy, teroristického útoku apod. - v takovém případě
hradí poplatky za překnihování na další možný let příslušná letecká společnost.

2. Let nestihnete vlastní vinou, např. zaspáním, pozdním příchodem, nedodržením bezpečnostních
předpisů, nedodržením vstupních formalit apod. - v takovém případě všechny poplatky spojené s
překnihováním na další možný let hradíte sami.
Pohotovost 24h
v případě jakýcholi potíží při letecké přepravě se můžete obrátit na naší 24h hot-line:
+420 724 626 766
Po-Pá 18:00-08:00
Pá-Po 18:00-08:00 (včetně svátků)
+420 233 377 711
Po-Pá 09:00 - 18:00

Průvodce
Česky mluvící průvodce na Varaderu: Juan Carlos, tel. +5352947230 (volání i SMS) nebo
+420-731471642 (pouze SMS)

Pojištění
V základní ceně zájezdu je zahrnuto pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, a pojištění odpovědnosti
za škodu vzniklou z provozu cestovní kanceláře - tedy pořadatele zájezdu, nikoli však pojištění
léčebných výloh v zahraničí (PLVZ), které rádi na požádání zajistíme. Každému z cestujících rovněž
doporučujeme uzavřít při podpisu smlouvy i připojištění proti stornu zájezdu, které klienta chrání
před nepředvídatelnými zdravotními okolnostmi (událostmi) a s nimi spjatými ztrátami, pokud se čas
události překrývá s obdobím, v němž je CK oprávněna uplatnit storno podmínky. Zároveň upozorňujeme,
že připojištění proti stornu zájezdu nelze uzavřít samostatně bez pojištění léčebných výloh v zahraničí (s
výjimkou Allianz). Klient a jeho zavazadla jsou pojištěny po dobu letu u leteckého dopravce.

Měna
S účinností od 8.11.2004 je na Kubě zakázán oběh amerického dolaru. Všichni turisté jsou povinni si
valuty směnit za tzv. konvertibilní peso. Konvertibilní peso plní podobnou funkci jako u nás dříve
tuzexové bony. Při výměně amerických dolarů bude účtován poplatek ve výši 10-20 %, proto se
doporučuje vzít si s sebou raději eura. Za 100 USD obdržíte cca 80 konvertibilních pesos minus uvedený
poplatek, za 100 Euro je cca 115 konvertibilních pesos. Při výměně v hotelu na recepci je obvykle
účtován ještě dodatečný poplatek ve výši 4%. Vedle konvertibilního pesa na Kubě existuje i kubánské
peso, které je nesměnitelné (1 kubánské peso je zhruba 1,1 Kč). Vývoz měny je zakázán a turisté nejsou
oprávněni mít u sebe kubánská pesa. Mezinárodní platební karty jsou přijímány pouze ve větších
hotelích či bankách a pouze tehdy, pokud nebyly vydány některou z amerických bank !!! Spropitné je na
Kubě vždy vítáno a vzhledem k velmi nízké úrovni mezd je spropitné od turistů i všude očekáváno.

Očkování a léky
Není povinné, doporučujeme očkování proti hepatitidě A. Kubánské zdravotnictví je překvapivě na
poměrně vysoké úrovni. Většina hotelů má vlastního hotelového lékaře. Doporučujeme dále vzít si léky,

které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích (např. Imodium Plus).

Telefonování
Telefonovat je možné z místních telefonních automatů na telefonní karty (karty se prodávají v hodnotě
10,- konvertibilních pesos) nebo z hotelu (počítejte s hotelovou přirážkou). Předvolba při telefonování do
ČR je 119 420 + číslo volaného. České mobilní telefony s aktivovaným mezinárodním roamingem fungují
bez problémů.

Doprava
Díky nedostatku ropy je veřejná doprava velice skromná, řada oblastí Kuby je dopravním prostředkem
nedostupná. Mezi jednotlivými městy jezdí linkové autobusy, turisté však mohou využít pouze některých
linek a některé linky jsou pouze pro místní obyvatele. Proslulá je též flotila taxíků - amerických křižníků
silnic z padesátých let, která dosud díky neuvěřitelné zručnosti kubánských kovářů dosud brázdí ulice
měst. Vzhledem k nedostatku veřejných dopravních prostředků je provozován i organizovaný autostop.

Varadero
Největší a nejznámější kubánské letovisko se nachází 140 km východně od Havany na severním pobřeží
Atlantického oceánu na 18 km dlouhém poloostrově Hícaco, lemovaném zejména na západě souvislými
plážemi. První návštěvníci přišli na Varadero kolem roku 1870, v roce 1915 byl otevřen první hotel
Varadero. V roce 1926 koupil severoamerický petrochemický magnát Alfred Irenée DuPont de Nemours
většinu pozemků a byla zahájena výstavba hotelů. V roce 1930 si zhruba v polovině poloostrova
zbudoval výstavnou vilu Xanadú (dnes restaurace Las Américas). V roce 1950 byl postaven hotel
Internacional, ale většina dnešních kvalitních hotelů byla zbudována až v druhé polovině 70. let nebo
později, převážně španělskými společnostmi (Barceló, Meliá, apod.) Orientace ve Varaderu je velice
jednoduchá. Centrálním Varaderem se táhnou v délce několika kilometrů Autopista Sur a Avenue 1, 2 a
3, které jsou vodorovně přetínány ulicemi, které se nazývají Calle a jsou číslovány od nuly až do čísla 69
(od jihu na západ). Nejrušnějším centrem Varadera by měl být centrální park, který se nachází mezi
Autopista Sur a Avenue 1 mezi ulicemi Calle 44 – 46. Je zde rovněž menší tržiště s prodejem drobných
suvenýrů, triček a dřevořezeb. V jižní části Varadera okolo Calle 0 je také několik restaurací a na západ
od Varadera se nachází hotelová zóna s mnoha luxusními hotely, která se táhne až do vzdáleností 15
km od centra Varadera. Místní hromadná doprava zde žádná není, všude jsou však k dispozici taxíky.
Nástupní sazby je 1 konvertibilní peso (CUC) a dále 0,9 CUC za kilometr. K dispozici je dále odkrytý
okružní doubledecker, kde účtují 5 CUC za jízdu. Kočáry tažené koňmi účtují 5 CUC na kratší vzdálenost,
na delší vyjížďku pak 10 CUC. Veškeré ceny služeb, zboží i v restauracích jsou pro turisty uváděny pouze
v konvertibilních pesech (CUC)! Nejběžnějšími suvenýry z Varadera jsou drobné upomínkové předměty,
místní rum (nejznámější značka je Havana Club), trička s motivy Kuby či hrdinou Che Guevarrou a velmi
kvalitní kubánské doutníky a humidory. Při vývozu doutníků je nad 23 kusů nutné se prokázat dokladem
o zakoupení v oficiálním obchodě (na černém trhu je velké množství méně kvalitních doutníků za
poloviční ceny než ve státních obchodech). Nákupní možnosti dalšího zboží (oblečení atd.) jsou velice
omezené či takřka žádné. Doporučujeme zvolit pobyt ve Varaderu s programem all inclusive, který
zahrnuje snídani, oběd i večeři formou švédských stolů, snacky během dne a malé občerstvení,
neomezenou konzumaci místních alkoholických i nealkoholických nápojů a širokou nabídku sportovních
aktivit a nemotorizovaných vodních sportů. Jednotlivé hotely rovněž pořádají animační programy a
pestrá večerní vystoupení pro hotelové hosty, lekce španělštiny a tance salsa.

Golf
Na Kubě existují dvě golfová hřiště, největší a nejlépe vybavené hřiště se nachází na Varaderu nedaleko
centra, poblíž hotelů Breezes Varadero nebo Barceló Solymar, má 18 jamek, par 72, 6.269 metrů a a bylo
vybudované již v roce 1927. Součástí areálu je driving range, 2 putting greeny, chipping green. Orientační
cena green fee je cca 70,- CUC /konvertibilních pesos. www.varaderogolfclub.com

Kubánská kuchyně
Kubánská kuchyně je výsledkem vlivů kuchyní španělské, africké a indiánské. Národním jídlem je ajiaco,
dušená kořenová zelenina s vepřovým, kuřecím a hovězím. Mezi další typická kubánská jídla patří potaje
de frijoles negros (hustá polévka z černých fazolí), ropa vieja ("staré prádlo", tj. roznudličkované hovězí),
lechón (většinou na rožni opékaný malý libový vepř), jako příloha pak congri (rýže promíchaná s černými
fazolemi) či opékaná yuca (maniok). Mezi moučníky jsou časté pudinky vyrobené ze směsi slazeného
kondenzovaného mléka a bílého chleba či calabazy (dýně), na povrchu zkaramelizované. Kubánské
moučníky, stejně jako káva či nápoje bývají na naše zvyklosti hodně sladké. Při pobytu ve většině hotelů
ve Varaderu je pobyt s programem all inclusive. Ve velkých hotelech jsou večeře běžně podávané
formou bufetu (švédských stolů), do restaurací s obsluhou (rovněž all inclusive!) je třeba si během dne
rezervovat místo. Strava je kombinována z mezinárodní i kubánské národní kuchyně.

Nápoje
RUM! Zlatý kubánský rum se pije čistý, zatímco bílý rum je součástí světoznámých koktejlů, které vznikly
na ostrově. Nejznámějším je Cuba Libre (kola s rumem), Mojito (rum, limetková šťáva, led, máta),
Daiquiri (rozmixovaný led s rumem a limetkovou šťávou), Cubanito, Piňa colada, Ron Collins, Ron punch,
Bloudy Mary, Saoco. Tradičním nápojem je i pivo (silnější Bucanero a slabší Cristal) a ovocné šťávy.
Pobyt ve většině hotelů ve Varaderu je s programem all inclusive s neomezenou konzumací
nealkoholických i alkoholických nápojů místní výroby.

Elektřina
110 V / 60 Hz, ve většině hotelů se rovněž používají paralelní sítě s 220 V / 50 Hz. Přesto doporučujeme
vzít adaptér s sebou (elektrické zástrčky jsou amerického standardu).

Zastupitelské úřady
Velvyslanectví České republiky na Kubě:
Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43, Nuevo Vedado, La Habana
tel: +537/8833201, 8833467, fax: +537/8833596
e-mail: havana@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/havana
mobilní telefon stálé služby: V Havaně: 05 264 1001, Meziměstský hovor: 01 5264 1001,
Mezistátní hovor: +53 5264 1001
Velvyslanectví Slovenské republiky na Kubě:

Calle 66, No. 521, Entre 5B y 7
Miramar, Playa, La Habana
tel: +53072041884, +53 (0) 7 204 1885, fax: +53072041883
e-mail: emb.havana@mzv.sk
www.mzv.sk/havana
mobilní telefon stálé služby: +53 (0) 5 263 0584, +53 52631511, +53 52630534 (emergency)
Velvyslanectví Kubánské republiky v ČR:
Jinonická 762/14, 150 00 Praha 5
tel: 224 311 253, 233 321 309, fax: 233 341 029
Velvyslanectví Kubánské republiky v SR:
Somolického 1/A, Bratislava
tel: +421-2- 32 66 14 40, fax: +421 2 5249 2777

Časový posun
Časový rozdíl oproti středoevropskému času je minus 5 hodin v létě a 6 hodin v zimě. V případě
jakýchkoli potíží se obraťte na našeho místního partnera cestovní kancelář GAVIOTA TOURS, tel.
(+53-45)-611-844. Tato naše partnerská cestovní kancelář rovněž zajišťuje Vaše transfery letiště – hotel
– letiště a delegát ve Varaderu pan Juan Carlos, který hovoří česky, Vám nabídne širokou škálu
fakultativních výletů z Varadera. Telefonní číslo na něj je (+420)-731471642 nebo (+535)-294-7230, na
obě čísla je možné zasílat SMS.

Fakultativní výlety
Plavba na katamaránu Crucero del Sol (každý den)
Velmi populární celodenní výlet na katamaránu Crucero del Sol s občerstvením během celé plavby, k
dispozici nealkoholické nápoje, pivo i místní rum a jeden snack. Delfíní show a nezapomenutelné plavání
s delfíny v místním delfináriu na moři, pozorování korálů při šnorchlování (brýle a ploutve zdarma k
dispozici). Koupání a oběd na romantickém ostrově Cayo Blanco s překrásnou pláží s jemným bílým
pískem. Orientační cena: 109,- konvertibilních pesos dospělý, děti do 12 let 54,- konvertibilních pesos.
Topes de Collantes -dvoudenní výlet na jih Kuby (úterý, čtvrtek, sobota)
Oblíbený dvoudenní výlet za poznáním historických a přírodních krás jižního pobřeží. Přejezd autobusem
z Varadera přes tři provincie Kuby k jižnímu pobřeží, cestou zastávka na malé farmě „Fiesta Campesina“.
Prohlídka historického centra „Cienfuegos“, pěší procházka po Central Parku. Oběd v restauraci „El
Cubano“ (včetně jednoho nápoje). Po obědě prohlídka historického centra Trinidadu, které bylo v roce
1998 vyhlášeno světovým kulturním dědictvím. Návštěva muzea „Palacio Cantera“. Večeře a nocleh v
hotelu „Topes de Collantes“. Po snídani výlet na terénním voze do horské oblasti a pěší túra rozmanitou
přírodou k vodopádům „El Rocio“. Možnost koupele u vodopádu. Oběd v typické místní restauraci „La
Gallega“ včetně jednoho nápoje. Cestou zpět do
Varadera návštěva Mauzolea kubánského revolucionáře, Ernesta Che Guevary, v městěčku Santa Clara.
Návrat do hotelu ve Varaderu.
Orientační cena: 140,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 103,- konvertibilních pesos.
Boat adventure nebo Jungle Tour (každý den)
Dvouhodinový výlet s návštěvou místní Zoo a projížďkou na vodních skútrech po řece. Vhodné spíše pro
mladší věkovou kategorii klientů.
Orientační cena: 88,- konvertibilních pesos (1-2 osoby), děti do 12 let 25,- konvertibilních pesos.
Jeep Safari Yumuri (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota)

Celodenní výlet Jeepem za poznáním přírodních krás v okolí Varadera. Po převzetí automobilu průjezd
údolím Yumurí s přejezdem řek, jízda off road. Oběd v Rancho Gaviota včetně jednoho nápoje.
Odpoledne možnost šnorchlování u korálové pláže. Zastávka u jeskyně Saturn s možností koupání.
Následně projížďka lodí po řece Kanimar (30 minut).
Orientační cena: 81,- konvertibilních pesos dospělý, děti do 12 let 61,- konvertibilních pesos.
Jednodenní výlet do Havany (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota)
Celodenní výlet do 140 km vzdálené Havany za poznáním koloniálních památek tohoto města s bohatou
španělskou historií. Uvidíte bývalý presidentský palác, „Capitolio Nacional“, pobřežní třídu „Malecón“,
universitu, náměstí „Plaza de la Revolución“, katedrálu „Catedral de la Habana“, restauraci „Bodeguita
del Medio“, náměstí „Plaza de Armas“ a další památky koloniální Havany.
Orientační cena: 73,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 56,- konvertibilních pesos.
Jednodenní výlet do Havany + návštěva továrny na doutníky (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek)
Celodenní výlet do 140 km vzdálené Havany za poznáním koloniálních památek tohoto města s bohatou
španělskou historií a návštěvou továrny na doutníky, možnost zakoupení kvalitních značkových
doutníků. V Havaně shlédnete bývalý presidentský palác, „Capitolio Nacional“, pobřežní třídu „Malecón“,
universitu, náměstí „Plaza de la Revolución“, katedrálu „Catedral de la Habana“, restauraci „Bodeguita
del Medio“, náměstí „Plaza de Armas“ a další památky koloniální Havany.
Orientační cena: 93,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 70,- konvertibilních pesos.
Výlet do Havany s kabaretem Tropicana (úterý, sobota)
Odpolední výlet do 140 km vzdálené Havany za poznáním koloniálních památek tohoto města s bohatou
španělskou historií. Odjezd z Varadera ve 13:00. Uvidíte bývalý presidentský palác, „Capitolio Nacional“,
pobřežní třídu „Malecón“, universitu, náměstí „Plaza de la Revolución“, katedrálu „Catedral de la
Habana“, restauraci „Bodeguita del Medio“, náměstí „Plaza de Armas“ a další památky koloniální
Havany. Večer návštěva světoznámého kabaretu Tropicana.
Orientační cena: 150,- konvertibilních pesos (pouze pro dospělé).
Dvoudenní výlet do Havany (úterý, čtvrtek)
Výlet do Havany s noclehem v centru tohoto rozmanitého města, které Vás zaujme svou koloniální
atmosférou. Fakultativně návštěva představení Tropicana (pouze pro dospělé) za příplatek 49,konvertibilních pesos.
Orientační cena: 180,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 131,- konvertibilních pesos.
Dvoudenní výlet do Havany + PINAR DEL RIO (úterý, čtvrtek)
1. den: Výlet do Havany s noclehem v centru tohoto rozmanitého města, které Vás zaujme svou
koloniální atmosférou. Fakultativně návštěva představení Tropicana (pouze pro dospělé) za příplatek
49,- konvertibilních pesos.
2. den: Po snídani transfer do Pinar del Rio, exkurze továrny na doutníky, návštěva Údolí Viňales,
projížďka lodí indiánskou jeskyní, návštěva Mural de la Prehistoria, oběd včetně jednoho nápoje,
možnost návštěvy tabákové plantáže. Návrat cca v 17:00 hod. do Varadera. Orientační cena: 175,konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 132,- konvertibilních pesos.
Matanzas Yumuri (čtvrtek a sobota)
Celodenní nezapomenutelný výlet klimatizovaným autobusem za poznáním přírodních, kulturních a
historických krás v okolí Varadera-MATANZAS, návštěva jeskyně BELLAMAR. Dále cesta údolím
YUMURI s přejezdem na vyhlídku MONSERRATT. Oběd v „Rančo Gaviota“ včetně jednoho nápoje. V údolí
YUMURI je možnost vyjížďky na koni. Odpoledne fakultativní návštěva LÉKÁRNICKÉHO MUZEA
ERNESTA TRIOLETA, prohlídka historického centra města MATANZAS, divadla a centrálního parku. Výlet
též zahrnuje projížďku lodí po řece KANIMAR (30 minut). Orientační cena: 49,- konvertibilních pesos
dospělý, dítě do 12 let 37,- konvertibilních pesos.
Kabaret Tropicana, Varadero (úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle)
Večerní návštěva kabaretu Tropicana s pestrým kulturním vystoupením, nealkoholickými a
alkoholickými nápoji (v ceně 1/4 lahve rumu Havana Club a jeden nealko nápoj k míchání). Orientační
cena: 49,- konvertibilních pesos (pouze pro dospělé).

Guama/Zátoka sviní (středa, čtvrtek, pátek)
Celodenní výlet na jih Matanzas do přírodní oblasti, chráněné UNESCEM, kde v roce 1961 došlo k invazi,
s možností návštěvy krokodýlí farmy a koupání a šnorchlování v Karibském moři. Oběd včetně jednoho
nápoje na pláži „Punta Perdiz“ v Playa Giron.
Orientační cena: 81,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 57,- konvertibilních pesos.
Tour De Azúcar (středa)
Návštěva staré továrny na zpracování cukrové třtiny. V ceně je zahrnut nápoj z cukrové třtiny, tzv.
GUARAPO. Prohlídka plantáží, historického vlaku, železniční stanice postavené roku 1875 a ukázka
způsobu zpracování cukrové třtiny. Dále prohlídka muzea „OSCAR MARIA DE ROJAS“ a procházka
centrem města CÁRDENAS, volný čas v parku JOSÉ ANTONIO HECHEVARRÍA. Příjezd do Varadera cca v
17:00 hod.
Orientační cena: 43,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 33,- konvertibilních pesos.
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené na Kubě!

Kontakt
tel 233 377 711
fax 233 777 716
info@esotravel.cz
skype labudova.exotika
po - pá 9:00 - 18:00
Korunovační 22
170 00 Praha 7

Copyright © 1994 - 2019 Cestovní
kancelář ESO travel a.s., všechna
práva vyhrazena | Zásady ochrany
osobních údajů Aira GROUP,
Outsourcing IT

