BEST OF CUBA
Πάσχα & Πρωτομαγιά: 22/ΑΠΡ (10 ημέρες & 7 διανυκτερεύσεις)
Εγγυημένη αναχώρηση από Αθήνα & Θεσσαλονίκη με την Turkish
*Ένα ταξίδι

µία τιµή ! Όλες οι τιµές µας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδροµίων

TOP 10 εμπειρίες του ταξιδιού
•
Ιστορικό κέντρο της Αβάνας – Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και μία από τις
ομορφότερες πόλεις του Νέου κόσμου, λαμπρό δείγμα της νέο-αποικιακής αρχιτεκτονικής.
Περιπλανηθείτε με τη βοήθεια του ξεναγού μας στις τέσσερις βασικές πλατείες και τα σοκάκια της
Havana Vieja με τα δεκάδες μπαρ και μουσικά στέκια
•
Τρινιδάδ – Πόλη μουσείο, ανακηρυγμένη από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια
•
Βόλτα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκατίας του ‘50 – Ανεπανάληπτη πανοραμική βόλτα
στην πόλη της Αβάνας, με τις περίφημες Αμερικανικές αντίκες
•
Εξωτικές παραλίες & Κολύμπι με δελφίνια – Στιγμές ξεκούρασης και μπάνιου στις φημισμένες
εξωτικές παραλίες της βόρειας ακτογραμμής του νησιού με τα τυρκουάζ νερά και την κατάλευκη ψιλή
άμμο.
•
Οροσειρά Sierra Rosario - Mία από τις υψηλότερες οροσειρές της Κούβας. Η μοναδική φύση της
περιοχής φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού
και είναι χαρακτηρισμένος από την Unesco ως ο πρώτος προστατευμένος βιότοπος της Κούβας
•
Σάντα Κλάρα – Τόπος με έντονη ιστορική μνήμη για την Κούβα. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε
τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τρένο του Μπατίστα που ανατίναξαν
οι επαναστάτες στην πιο καθοριστική μάχη της επανάστασης
•
Εθνικό πάρκο Γουαμά – Ανακηρυγμένο από την Unesco ως σημαντική βιόσφαιρα για το
περιβάλλον. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, όπου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων, ενώ
θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου με ταχύπλοο για να δούμε αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής
των Ινδιάνων Ταΐνος
•
Ματάνθας – Πανοραμική ξενάγηση της πόλης της διανόησης όπως αποκαλείται στην Κούβα
•
Σιενφουέγος – Γνωστό και ως η Νέα Ορλεάνη της Κούβας, λόγω της Γαλλικής επιρροής στην
αρχιτεκτονική της, και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας
•
Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης – Πλήρης ξενάγηση της Πόλης με τοπικό μας Ελληνόφωνο
ξεναγό, για να επισκεφθείτε την Αγ. Σοφιά και όλα τα βασικά αξιοθέατά της (Για τους ταξιδιώτες από
Θεσσαλονίκη οι οποίοι έχουν αναμονή στην Κωνσταντινούπολη κατά την επιστροφή τους)
Γιατί να μας επιλέξετε
•
Τέλειες ανταποκρίσεις και πτήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη & την Αθήνα με την Turkish
Airlines
•
Τα καλύτερα ξενοδοχεία της Κούβας – μείνετε στο Melia Cohiba 5* deluxe, ένα από τα καλύτερα
ξενοδοχεία της Αβάνας και το Melia Paradisus Varadero 5* deluxe, το κορυφαίο All Inclusive θέρετρο του
Βαραδέρο για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης
•
Έμπειρος συνοδός/ ξεναγός – γνωρίστε τις κρυφές γωνιές της Κούβας, με τον DION INSIDER, που
θα σας μυήσει στον Κουβανέζικο τρόπο ζωής

Δεν πρέπει να χάσετε
•
Να λικνιστώ στους ρυθμούς της salsa και του reggaeton
•
Να περπατήσω στη Μαλεκόν
•
Να περιπλανηθώ στα σοκάκια της παλιάς Αβάνας
•
Να κάνω βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα στο ηλιοβασίλεμα
•
Να γευτώ παγωμένα Daiquiri, Mojito ή Cuba Libre
•
Να δω πως παρασκευάζονται τα παγκοσμίως διάσημα πούρα
•
Να απολαύσω ένα γεύμα με αστακό σε τοπικό paladar & παγωτό στο Coppelia
•
Να παρακολουθήσω ένα τροπικό σόου στο Cabaret Parisien ή στο Tropicana, μια συναυλία
ζωντανής μουσικής salsa ή latin jazz, μια παράσταση μπαλέτου ή μια ταινία στο σινεμά
•
Να κάνω εκδρομή με το καταμαράν στο νησί Cayo Blanco και να κολυμπήσω με τα δελφίνια
•
Να περιηγηθώ στα δρομάκια του Τρινιδάδ
•
Να καταδυθώ στα νερά της Καραϊβικής για να απολαύσω τον κοραλλιογενή ύφαλο
•
Να απολαύσω ημέρες χαλάρωσης στα παραθεριστικά κέντρα της Κούβας, όπως το διάσημο
Βαραδέρο
Τιμές κατά άτομο & παροχές
Τιμές ανά
άτομο
Κατηγορία
Deluxe

Αναχώρηση: Πάσχα & Πρωτομαγιά: 22/ΑΠΡ, 10
ημέρες
Δίκλινο (Early
Επιβάρυνση
Booking)
Δίκλινο
μονόκλινου
1.990 €
2.210 €
490 €

•
Ένα ταξίδι μια τιμή. Οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων
(περίπου 690€).
•
Early Booking: Ισχύει για κρατήσεις έως 15 Μαρτίου και περιορισμένο αριθμό θέσεων.
Διαμονή - Ξενοδοχεία
Τοποθεσία

Διανυκτερεύσεις

Deluxe ξενοδοχεία

Τύπος δωματίου

Βαραδέρο

Δύο (2)

MELIA PARADISUS VARADERO 5*
deluxe

Junior Suite

Σιενφουέγος

Μία (1)

MELIA SAN CARLOS 4* deluxe

Standard δωμάτιο

Αβάνα

Τέσσερις (4)

MELIA COHIBA 5* deluxe

Standard δωμάτιο

Πτήσεις με την TURKISH AIRLINES :
Αριθμός πτήσης
TK 1894
TK 183
TK 183
TK 1893

Δρομολόγιο
Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη - Αβάνα
Αβάνα - Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη

Ώρες πτήσεων
21.25 – 22.45
01.45 – 08.05
09.35 – 09.05 +1
19.10 – 20.30

Αριθμός πτήσης
TK 1844
TK 183
TK 183
TK 1849

Δρομολόγιο
Αθήνα - Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη - Αβάνα
Αβάνα - Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη - Αθήνα

Ώρες πτήσεων
22.25 – 23.55
01.45 – 08.05
09.35 – 09.05 +1
13.10 – 14.35

Η τιμή περιλαμβάνει:
•
Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα
•
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια (690 €)
•
Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος
•
4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενoδοχείο Melia Cohiba 5 * με πρωινό (standard δωμάτιο)
•
1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο Melia Jagua 4* με ημιδιατροφή (standard
δωμάτιο)
•
2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Paradisus Varadero 5* deluxe με all
inclusive (Junior suite)
•
Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές
κλιματιζόμενο λεωφορείο 34 θέσεων
•
Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα
•
Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα στην επίσκεψη πόλης και
ένα στην εκδρομή στις Τεράσας, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο)
•
Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
•
Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του γραφείου μας και Κουβανό επίσημο ξεναγό
•
Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης με Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, την τελευταία ημέρα του
προγράμματος (Για τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη οι οποίοι έχουν αναμονή στην Κωνσταντινούπολη
κατά την επιστροφή τους)
•
Υποχρεωτικά αχθοφορικά στα και φιλοδωρήματα για οδηγό ξεναγό
•
Έντυπο υλικό
•
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
•
ΦΠΑ
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
•
Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
•
Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα
•
Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα
•
Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Κωνσταντινούπολη
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
•
Τα Ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Κούβα.
•
Τα διαβατήρια θα πρέπει να μη λήγουν εντός 6μήνου από την άφιξη στον προορισμό.
•
Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά για εγγύηση με το check in
•
Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών
φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής
•
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή
ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)
•
Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
•
Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του
αεροπορικού εισιτηρίου
•
Δεν απαιτούνται εμβόλια, ούτε συνιστάται χορήγηση αγωγής κατά της ελονοσίας.

Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και
να την υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο

