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Küba Turu - 1 Mayıs (Havana-Cayo
Santa Mar a) 4

2.390,00 USD
8.392,72 TL

25.04.2018'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Türkçe Rehberli
Türkiye Çıkışlı / Varışlı

1. Gün: İstanbul
Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal ’nde buluşma.

2.Gün: İstanbul-Havana
Check n şlemler n n yapılmasının ardından Havana’ya hareket ed yoruz. Yaklaşık 13 saat 50 dak ka sürecek yolculuğumuzun ardından
Havana Uluslararası Jose Mart Haval manı’na varıyoruz. Alanda b zler bekleyen özel aracımız le şeh r turuna başlıyoruz. Gez m z esnasında
UNESCO Dünya M rası L stes ’nde yer alan Havana Esk Kent , Malecon Bulvarı, Devr m Meydanı, Colomb Mezarlığı, M ramar ve kent kuşbakışı
olarak zleyeb leceğ n z Morro Kales ’n göreceğ z. Öğle yemeğ m z yerel restoranda alıyoruz. Tur sonrası otel m ze transfer ve odalarımıza
yerleşme. Konaklama Havana’dak otel m zde.

3.Gün: Havana-Tr n dad-Cayo Santa Mar a
Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve Tr n dad’a hareket. Varışta panoram k Tr n dad şeh r turumuza başlıyoruz. UNESCO Dünya
M rası L stes ’nde yer alan Ingen os Vad s ve Tr n dad Şehr gez s esnasında; rom, l mon, bal ve su le yapılan çk s le meşhur La
Canchanchara Bar’ı göreceğ z. La Canchanchara’nın tadına baktıktansonra öğle yemeğ m z alıyoruz. Yemek sonrası özel otobüsümüz le Cayo
Santa Mar a’ya hareket ed yoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

4.Gün: Cayo Santa Mar a
Kahvaltının ardından her şey dah l konsept ndek otel m zde tüm gün den z, kum ve güneş n tadını çıkaracağız. Öğle ve akşam yemekler
otel m zde. Konaklama.

5.Gün: Cayo Santa Mar a-Santa Clara-Remed os-Havana
Kahvaltının ardından Küba Devr m esnasında en çet n savaşlara sahne olan Santa Clara şehr n görmek ç n yola çıkıyoruz. Yol üzer nde
Remed os Kasabasını gez yoruz. Buradak gez m z sırasında kasabanın ana k l ses olarak da b l nen ve yüzyıllar boyunca korsanları ve
sömürgec ler bölgeye çekt ğ ç n geçm şte beyaz boya le kapatılmaya çalışılan fakat sonra restore ed lerek ortaya çıkartılan 13 altın kemere
ev sah pl ğ yapan Igles a San Juan Baut sta de Remed os’u göreceğ z. Sonrasında se Santa Clara yolculuğumuz devam edecek. Varışta

https://www.setur.com.tr/kuba-turu-1-may s-%28havana-cayo-santa-mar a%29-4

1/5

28.06.2017

Küba Turu - 1 Mayıs (Havana-Cayo Santa Mar a) 4 | Setur | 444 28 22

yapılacak panoram k şeh r turumuzda Che Guevara’nın 37 arkadaşı le b rl kte ebed st rahat nde bulunduğu Anıt Mezarı ve Zırhlı Tren
görecekler m z arasında. Öğle yemeğ m z yerel restoranda alıyoruz ve Havana’ya hareket ed yoruz. Otele yerleşme ve serbest zaman.
Konaklama.

6.Gün: Havana
Kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. D leyen m saf rler m z Ekstra olarak düzenlenecek olan V nales Vad s ve P nar del R o turumuza
katılab l rler. UNESCO Dünya M rası l stes nde bulunan ve dünyaca ünlü Küba purolarının tütünler n n yet şt ğ V nales Vad s ’ne hareket
ed yoruz. Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğumuzun ardından V nales Şeh r merkez n , tütün tarlalarını, yerel tütün ç l ğ n z yaret ed yoruz.
Turumuzun devamında vad n n ortasında bulunan restoranda öğle yemeğ m z alıyoruz. Daha sonra P nar del R o’ya hareket ederek Küba
purolarının resm olarak üret ld ğ fabr kalarda puro yapımını ve kültürünü yakından tanıyacağız. D leyen m saf rler m z burada or j nal Küba
purolarını satın alab l rler. Günün sonunda V nales Vad s ’n n tamamına hak m b r manzaraya sah p tepede çecekler m z yudumladıktan
sonra Havana'ya ger dönüyoruz. D leyen m saf rler m z Ekstra Akşam Yemekl Cabaret Par s en Show turumuza katılab l rler. Tur sonrası
otel m ze döneceğ z. Konaklama otel m zde.
V nales Vad s ve P nar del R o Turu: 95 € (K ş başı) Akşam Yemekl Cabaret Par s en Show: 90 € (K ş başı)

7.Gün: Havana
1 Mayıs Bayramı’nın büyük b r coşkuyla m lyonlarca şç tarafından kutlandığı Devr m Meydanı’na hareket ed yoruz ve kahvaltımızı kumanya
olarak alıyoruz. Burada kutlamalara dâh l olup, nsan den z nde b r damla oluyor, Küba halkının en büyük bayramını b z de yer nde yaşıyoruz.
Kutlamalardan sonra serbest zaman. D leyen m saf rler m z ekstra olarak düzenlenecek olan son 20 yılını Küba’da geç ren ünlü yazar Ernest
Hem ngway turuna katılab l rler. Havana’ya 20 dak ka uzaktak küçük b r Küba balıkçı köyü olan; ünlü romanı “İht yar Balıkçı ve Den z”
yazdığı ve yazarın öğlen yemekler n yed ğ Coj mar köyüne g deceğ z. ‘’Çanlar K m n ç n çalıyor ‘’ romanından kazandığı para le aldığı,
Muhteşem La V g a ç l ğ ndek ev La F nca’yı, bugün Hem ngway müzes n olarak kullanılan ev n gezeceğ z. Öğle yemeğ n yerel restoranda
alacağız. Turun ardından otel m ze transfer. Konaklama otel m zde.
Öğle yemekl Hem ngway turu : 70 € (K ş başı)

8.Gün: Havana
Kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. D leyen m saf rler m z Ekstra olarak “öğle yemekl Benzers z Havana Turu “ düzenlenecek. Bu
turumuza 1958 yılının sonunda Küba devr m ne kadar Amer ka’dan thal ed lm ş, daha sonra konulan ambargoya st naden b r daha ülkeye
sokulma şansı olmayan ve günümüzde de akt f olarak kullanılmakta olan Esk Amer ka arabaları le başlıyoruz. Bu renkl araçlar le Küba
sokaklarında yapacağımız kısa b r gez sonrası Küba’nın P cassos’u olarak da b l nen Jose Fuster’ n, yaşadığı dönem boyunca dekore ett ğ
res mler, seram kler ve ç z mler yoluyla dekore ed p açık hava serg s ne dönüşen mahalles n göreceğ z. Bu gez n n ardından sm n Fernando
Hamel’den alan modern sanatçıların merkez olan hamel sokağını göreceğ z. Ardından Havana’yı tepeden göreb leceğ m z Küba’nın efsanev
kahramanı Che Guevara’nın ev n z yaret edeceğ z. Öğle yemeğ m z yerel restoranda alıyoruz. Yemek sonrası turumuza Havana’nın en key fl
caddeler nden b r s olan Prado caddes ne geç yoruz. Bat sta rej m dönem nde saray olarak kullanılmış devr m sonrasında da halkın
h zmet ne müze olarak açılan Devr m Müzes n gezeceğ z. Küba’nın en büyük müzes olan Devr m Müzes nde, Küba bağımsızlık savaşı ve Küba
Devr m dönemler nden kalma s lahları, tanları ve eşyaları göreb leceğ z. Tur sonrası otel m ze dönüyoruz. Akşam D leyen m saf rler m z Ekstra
turumuz olan; Buena V sta Soc al Club üyeler le b rl kte çalmış Kübalı sanatçıların canlı r tmler ve salsa dansları eşl ğ nde, Plaza de V eja’da
k Cafe Taberna’dak akşam yemeğ n de alacağınız unutulmaz geceye katılab l rler. Konaklama otel m zde.
Benzers z Küba Turu ( Canlı müz k + Yemek ): 90-€ ( K ş Başı ) Cafe Taberna Show (Bueno V sta Müz k Grubu Eşl ğ nde/Akşam yemekl ): 90 €
(K ş başı)

9.Gün: Havana-İstanbul
Kahvaltının ardından havaalanına transfer ve İstanbul’a uçuş. Yen güne uçakta g receğ z.
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10.Gün: İstanbul
İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.

Yeş l, Gr ve D plomat k Pasaportlu Yolcularımızın D kkat ne
Ülkemizde ki OHAL ‘den kaynaklı olarak, Yeşil, Gri ve Diplomatik pasaportlu yolcuların, TSK, Emniyet ve Yargı
Mensuplarının yurt dışına çıkabilmeleri için çalıştıkları kurumlardan gerekli evrakları temin etmesi gerekmektedir. Bu
misafirlerimizin yurt dışına çıkışlarına ancak bu şekilde izin verilebilmektedir. Bu konuda acentemizin herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.

Otel B lg ler
Havana - Four Points by Sheraton 5* vb.
Cayo Santa Maria - Playa Cayo Santa Maria 5* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları Tarifeli seferi ile İstanbul-Havana gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Havalimanı vergileri
Havana’da 5* Otelde 5 gece oda&kahvaltı konaklama
Öğle yemekli Havana şehir turu
Cayo Santa Maria’da 5* Otelde 2 gece her şey dahil konaklama
Trinidad ve Santa Clara şehir turları sırasında öğle yemekleri (yerel restoranda)
Havana, Remedios, Trinidad, Santa Clara şehir turları
Programda belirtilen şehirlerarası transferler
Havalimanı–Otel–Havalimanı arası transferler,
Türkçe Rehberlik Hizmeti
Seyahat Sigortası (Tur'un iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)
Vize Ücreti
Ekstra turlar
Kişisel harcamalar
Ek bagaj ücretleri

Öneml Notlar
Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup,diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı muhtemel olacaktır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
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Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. 3. kişi için katlanabilir yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alınış tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma kurallarını acente/yolcu
bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Binrota havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde
saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde
en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu
şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Binrota sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli
gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota, kategorisi
aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden
dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine
herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Binrota
sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi
sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular
Küba’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde sağlığınızı olumsuz etkileyecek
bir sorun olacağınız sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi öneririz.
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye
yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Küba vizesi pasaporta yapıştırılmaz, ayrı bir belge olarak verilir. Ülkeye giriş
ve çıkışlar bu belge üzerine damgalandığından pasaportunuzda görünmez. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’ne
yapacağınız seyahatlerde sorun yaşamazsınız. Küba’da, giriş yaparken gümrük memuruna uyarmanız halinde
pasaportunuza herhangi bir damga veya ibare vurulmaz.
İstanbul - Havana: 13 saat 50 dakika, Havana– İstanbul: 16 saat 15 dakika.
Küba’nın para birimi Küba Pesosu’dur (CUP). Ancak turistlerin kullanımı için Convertible Peso (CUC) adı verilen bir para
birimi daha vardır. Seyahatiniz esnasında bu parayı kullanacaksınız. Yanınıza EURO ve bunun ufak birimlerini almanızı
öneririz.
Küba ile Türkiye arasında -7 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Küba’da 05.00
Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise Turkcell ve Avea hatlar Küba’da kullanılmaktadır. Ancak
konuşma ücreti oldukça pahalı (1 dakika = 8 TL).
Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort, rahat yürüyüş
ayakkabıları, akşamları için ince bir mont almanızı öneririz. Bunun dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası
gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da
getirebilirsiniz.
Küba’da tavuk, deniz mahsulleri ve kara fasulye oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü baharatlar kullanılır ancak
tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun olduğunu hissedeceksiniz.
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Küba’da elektrik 110 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt elektrik kullanılmaktadır. Prizler A tipi ikili ve B tipi üçlü
prizlerdir.
Prizlerin
örnekleri
şu
adreslerden
görülebilir:
http://www.iec.ch/worldplugs/typeA.htm
ve
http://www.iec.ch/worldplugs/typeB.htm. Adaptör getirmeniz gerekecektir.
Küba’dan puro alabilirsiniz. Bunun dışında hediyelik eşyalar dışında alışveriş ürünü bulunmuyor. KÜBA’DAN NE KADAR
PURO GETİREBİLİRİM? Küba’dan faturasız olarak iki kutu puro alınabiliyor. Bunun üzerindeki sayılara gümrükte el
koyuluyor. Faturalı olarak en fazla 2.000 Euro değerinde puro sayın alabilirsiniz.

Turun Artıları
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Havana Eski Kenti ve Malecon Bulvarı boyunca gezimizi gerçekleştireceğiz.
Devrim Meydanı, Colomb Mezarlığı, Miramar ve El Morro Kalesi'ni görme fırsatı bulacağız.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Vinales Vadisi'nde tütün tarlaları arasında dolaşabilir, Pinar del Rio'da Küba
Purosu'nun yapımına tanık olabilirsiniz.
Koloni mimarisinin en iyi korunduğu kent olan Trinidad'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ingenios Vadisi'ni
ve Eski Kent Merkezi’ni gezeceğiz.
La Chanchancara'da devrim esnasında askerlere güç verdiğine inanılan ve bu amaçla içilen aynı isimdeki kokteylin
tadına bakma fırsatı bulacağız.
Santa Clara'da Che Guevara'nın izini sürecek, Zırhlı Tren ve Che'nin Anıt Mezarını göreceğiz.
Cayo Santa Maria’da bembeyaz kumsallar üzerinde yorgunluğunuzu atarak, kendinizi mavi dalgaların eline
bırakabileceğiniz muhteşem bir deniz keyfi yaşayabilirsiniz.

Havana(5)-Cayo Santa Mar a(2) 25 N san - 04 Mayıs / Türk Hava Yolları
Ç

K ş l k Oda (K ş Başı)

2.390,00 USD

Üç K ş l k Oda (K ş Başı)

Tek K ş l k Oda (K ş Başı)

1. Çocuk 0 - 1 yaş

1. Çocuk 2 - 11 yaş

2.390,00 USD

2.965,00 USD

430,00 USD

2.350,00 USD

G d ş Tar h : 25.04.2018
Saat 22:00’de Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş
Term nal ’nde buluşup, check n şlemler n n
yapılmasının ardından ertes gün saat 01:10’da
Türk Havayolları’na a t TK183 sefer sayılı uçak le
Havana’ya hareket. Yerel saat le 07.55’te Havana
Uluslararası Jose Mart Haval manı’na varış
Dönüş Tar h : 03.05.2018
Türk Hava Yolları TK183 sefer sayılı uçuşu le saat
09:55’te İstanbul’a uçuş. Ertes gün yerel saat le
09:15’te İstanbul’a varış.
Kalkış Noktası
Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş
Kalkış Saat : 00:00
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