
14 Kasım 2020 - 22 Kasım 2020   (9 Gün, 8 Gece)

 

KÜBA (GAZELLA)
Liste Fiyatı: $2.690  

Tur Programı
KÜBA TURU 14 - 22 KASIM 2020 

1. Gün:  İstanbul – Havana // 14 Kasım  2020 Cumartesi  

Programımız, sizi havalimanındaki buluşma noktamıza götürmek üzere verdiğiniz adrese gelecek olan özel aracın adresinize
ulaşması ile başlıyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve
sonrasında ise Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile saat 02.05’de Havana’ya uçuyoruz. Yerel saat ile 07.05’de Havana’ya
varıyor. Gümrük işlemlerinin ardından özel otobüsümüz ile şehir turumuza başlıyoruz.  Göreceğimiz yerler arasında
Havana’nın nispeten daha modern kısmı olan Miramar bölgesini, meşhur Devrim Meydanı, Beyaz Saray’ın Havana’daki ikizi
Capitol Binası göreceklerimiz arasında. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra ünlü sanatçı Jose Fuster’in seramik ve fayanslarla
kapladığı mahelleyi gezeceğiz. Sonrasında otelimize gidiyoruz. Dinlenmek için serbest zaman. Akşam yemeği ve
konaklama otelimizde. 

2. Gün: Havana // 15 Kasım 2020 Pazar 

Kahvaltının ardından klasik Amerikan arabaları ile gerçekleştireceğimiz şehir turuna başlıyoruz. Gezimiz esnasında UNESCO
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Havana Eski Kenti, Colomb Mezarlığı, kenti kuşbakışı olarak izleyebileceğiniz Morro
Kalesi’ni gezeceğiz. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıp, Eski Havana’da keyifli bir yürüyüş turundan sonra, San Jose
Pazarın’da ülkeye özgü bir çok el işi, hatıra eşya alabileceğiniz serbest zamanımız olacak. Küba’nın simgelerinden olan
“Coco Taxi”leri kullanarak otelimize döneceğiz. Otelimize varış ve odalarımıza yerleşme. Dinlenmek için serbest zaman.
Akşam ise, Buena Vista Social Club gecesine katılacak Kübalı sanatçıların canlı ritimleri ve salsa dansları eşliğinde,
unutulmaz gece yaşayacağız ve akşam yemeğimizi de burada alıyoruz. Yemeğin ardından sonra otelimize transfer. 
Konaklama otelimizde. 

3. Gün: Havana // 16 Kasım 2020 Pazartesi 

Kahvaltının ardından Pinar del Rio’ya hareket ediyoruz. Burada dünyaca ünlü Küba purolarının resmi olarak üretildiği
fabrikayı gezecek ve üretimin her aşamasını göreceğiz. Gezi sonunda misafirlerimiz buradan puro alabilirler. Daha sonra
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ve dünyaca ünlü Küba purolarının tütünlerinin yetiştiği Vinales Vadisi’ne hareket
ediyoruz. Vadinin ortasında bulunan Palanque Restoran’da öğle yemeğimizi alıyoruz. Yemeğin ardından tütün tarlalarını,
yerel puro çiftliklerini ziyaret ediyoruz. Günün sonunda Vinales Vadisi’nin tamamına hakim bir manzaraya sahip tepede
içeceklerimizi yudumladıktan sonra Havana'ya doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
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4. Gün: Havana – Cienfuegos – Trinidad // 17 Kasım 2020 Salı 

Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyor ve Cienfuegos’u keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Punta Gorda meydanında
yürüyecek ardından Kokteyl eşliğinde Palacio de Valle’i (Vadi Sarayı) göreceğiz. Öğle yemeğimiz geziler sırasında yerel
restoranda alıyoruz. Ardından Küba’da kolonyal mimarinin en iyi korunduğu kent olan Trinidad şehir turumuz için yola
çıkıyoruz. Iznaga Kulesini, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ingenios Vadisi ve Trinidad şehri gezisi esnasında
Romantik Müzesi ve aynı adla anılan; yerel içecekler, limon, bal ve su ile yapılan içkisi ile meşhur La Canchanchara Bar’ı
göreceğiz. La Canchanchara’nın tadına baktıktan sonra otelimize transfer oluyoruz. Varışımıza istinaden akşam yemeği ve
konaklama otelimizde. 

5. Gün: Trinidad – Santa Clara – Varadero // 18 Kasım 2020 Çarşamba 

Kahvaltının ardından Santa Clara’ya doğru yol alıyoruz. Varışımıza istinaden gerçekleştireceğimiz Küba Devrimi esnasında
en çetin savaşlara sahne olan Santa Clara gezimizde, Che Guevara’nın 37 arkadaşı ile birlikte ebedi istirahatinde bulunduğu
Anıt Mezarı ve Zırhlı Tren göreceklerimiz arasında. Öğle yemeğimizi yerel restoranda aldıktan sonra, Varadero'ya hareket
ediyoruz. Otelimize varış ve odalarımıza yerleşme. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

6. Gün: Varadero // 19 Kasım 2020 Perşembe 

Kahvaltının ardından deniz – kum ve güneşin tadını çıkarabilmeniz ve kişisel aktiviteleriniz için serbest zaman. Öğle,
akşam yemekleri ve konaklama otelimizde. 

7. Gün: Varadero - Havana // 20 Kasım 2020 Cuma 

Kahvaltının ardından Havana’ya doğru yola çıkıyoruz. Havana’da bulunan otelimize transferimizin ardından tam gün serbest
zaman. Havana’yı dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz. Konaklama otelimizde.   

8. Gün: Havana - İstanbul // 21 Kasım 2020 Cumartesi 

Kahvaltının ardından havalimanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile saat 08:35’de İstanbul’a
uçuyoruz. Uçuşumuz Karakas stoplu olacaktır. Yaklaşık olarak 1 saat, 30 dakikalık bir bekleme olacak uçaktan İstanbul’a
kadar inmeyeceğiz. Saat farkından dolayı günü uçakta geçiriyoruz. 

9. Gün: Havana - İstanbul // 22 Kasım 2020 Pazar 

Saat 08.35’de İstanbul Havalimanı’na varıyoruz. Turumuz, özel şoför ve aracınız ile evinize transferinizle sona eriyor. 

Fiyatlar

  
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı 

Üç Kişilik Odada
Kişi Başı 

Tek Kişilik
Oda 

00-01,99 Yaş
Bebek 

02-11,99 Yaş
Çocuk 

4* - 5*
Oteller 
Çocuk yaş:
14 

$2.690 $2.690 $3.280 

4* - 5*
Oteller

5* Melia Cohiba vb– Havana
https://www.melia.com/en/hotels/cuba/havana/melia-cohiba/index.html

4* Memories Trinidad Del Mar vb. - Trinidad
https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-trinidad-del-mar

5* Melia Marina Varadero vb - Varadero
https://www.melia.com/en/hotels/cuba/varadero/melia-marina-varadero/index.htm

Dahil Hizmetler

- Türk Hava Yolları ile İstanbul – Havana - İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti.

- Havalimanı vergileri. 

- Havana’da 4 gece, 5* otelde oda – kahvaltı konaklama. 

- Varadero’da 2 gece, 5* otelde her şey dahil konaklama. 
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- Trinidad’da 1 gece, 4* otelde oda – her şey dahil konaklama. 

- Gezi esnasında alınacak 6 öğle yemeği. 

- Gezi esnasında alınacak 6 akşam yemeği. 

- Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil olmak üzere tüm transferler. 

- Özel otobüs ile programda belirtilen tüm geziler. 

- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. 

- Seyahat Sigortası. 

- Yurtdışı çıkış harcı. 

Hariç Hizmetler

- Şahsi harcamalar,

- Yemekler esnasında alınacak olan içecekler 

- Programda belirtilmeyen yemekler, 

- Küba Vize Ücreti (55 USD) – Yeşil pasaporta gerekmez. 

- Bahşişler 

Uçuş Bilgileri

Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

Sağlık
Küba’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde sağlığınızı
olumsuz etkileyecek bir sorun olacağınız sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi öneririz.

Vize Bilgileri 
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri
ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Ülkeye girişte pasaportunuza
vurulabilecek damga başka bir ülkeye seyahatinizi etkilemeyecektir.

Uçuş Süreleri 
İstanbul – Havana direk uçuş olup: 13 saat 50dakika, Havana – İstanbul uçuşu ise Karakas      stoplu
olup toplam 16 saat,15 dakikadır. Karakas’ta bekleme süresi 1 saat, 30 dakikadır.

Para Birimi
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.

Saat Dilimi Küba ile Türkiye arasında -8 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Küba’da 04.00

   

Telefon
Kullanımı        

Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir. Fakat    
konuşma ücretleri oldukça yüksektir (1 dakika=8 TL)

  Buluşma Kalkış Tarihi Varış Tarihi Havayolu Uçuş Kodu

İSTANBUL - HAVANA 13 Kasım 2020 23:00
14 Kasım 2020 02:05 
IST (İSTANBUL) 

14 Kasım 2020 07:05 
HAV (Havana) 

Türk Havayolları TK 183 

HAVANA - İSTANBUL None 
21 Kasım 2020 08:35 
HAV (Havana) 

22 Kasım 2020 08:35 
IST (İSTANBUL) 

Türk Havayolları TK 183 
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Kıyafet ve
Gerekli     
 Eşyalar        

Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort, rahat
yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont almanızı öneririz.

Yemek Kültürü
Küba’da tavuk, deniz mahsülleri ve kara fasulye oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü
baharatlar kullanılır ancak tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun olduğunu
hissedeceksiniz.

Elektrik
Küba’da elektrik 110 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt elektrik kullanılmaktadır. Prizler A tipi
ikili ve B tipi üçlü prizlerdir. Prizlerin örnekleri http://localti.me/havana-cuba sitesinden görülebilir.
Adaptör getirmeniz gerekecektir.

Alışveriş

Küba’dan puro ve rom 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 satın alabilirsiniz.

Notlar

Gazella Turizm, 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 teyit 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 Gazella Turizm sorumlu tutulamaz. Gazella Turizm
gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Gazella Turizm,
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 Gazella Turizm
sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi
sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.

Çıktı: 28 Ocak 2020, 12:10:39 
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