02.12.2017 Събота
Отпътуване от София с полет AF 5031 (Терминал 2) в
07:00 ч - кацане в Париж в 09:10 ч.на летище Charles De
Gaulle , (Терминал 2D), отпътуване за Хавана с полет
AF 946 (Терминал 2Е) в 13:50 и в 18:10 ч. кацане в
Хавана на летище Jose Marti International. Трансфер до
къщите за гости. Нощувка.
03.12.2017 Неделя
Свободно време и подготовка за екскурзиите.
04.12.2017 Понеделник
Пешеходна обиколка на стара Havana - разглеждаме Стария град и неговите прекрасни
сгради и площади в колониален стил, датиращи от 16 век, днес признат от ЮНЕСКО за
част от световното културно наследство, крайбрежния булевард "Малекон" - романтично
място за музиканти и влюбени, Капитолията (само отвън), очарователния площад "Гтаса
Виеха", катедралата "Сан Кристобал", разположена на "Пласа де ла Катедрал" и площада
"Пласа де Армас". Посещение на фабрика за пури.Обиколка с двуетажен автобус.Нощувка.
05.12.2017 Вторник
Екскурзия до долината Винялес в Пинар дел Рио, най западната провинция на Куба, където се произвежда
най-висококачественият тютюн. Отпътуване за
долината Винялес, разположена в район с
изключителна природна красота. Разглеждане на
„моготите", включени в списъка на ЮНЕСКО като
уникален природен пейзаж. По пътя посещение на
фабрика за производство на пури. Разглеждане на найизвестната "Индианска" пещера и разходка с лодка по водите на подземната река Сан
Висенте. Обяд в местен ресторант. Спирка на Лос Жасминес за панорамна гледка към
цялата долина Винялес. Завръщане в Хавана. Нощувка.
06.12.2017 Сряда
Сутринта отпътуване до Гуама.Тази целодневна
екскурзия ще ни запознае с два различни аспекта на
Куба - живота в провинцията и древната история на
острова. Пътуваме през провинция Матанзас.
Посещаваме ферма за крокодили. Преминаваме с лодка
Езерото на съкровищата и разглеждаме индианско
селище на племето Тайнос. Включен обяд. Свободно
време за плаж на Карибско море -Plaja Hiron. Завръщане в Хавана. Нощувка.

07.12.2017 Четвъртък
Целодневна екскурзия до Варадеро - плажуване на
Атлантика, Абаносовата къща на Dupont. Обяд.
Обзорна обиколка на селището Варадеро. Завръщане в
Хавана. Нощувка.
08.12.2017 Петък
Свободно време, по желание плаж
09.12.2017 Събота
Посещение на къщата на Хемингуей, ще видите тематичната изложба и стаята, където е
живял известният американски писател. Ще посетим и някои от неговите любими места. В
популярния бар-ресторант Las Terraza може да пробвате по "Мохито" - КОХИМАР.
Вечер посещение на Кабаре Тропикана, един от най-известните нощни клубове в целия
свят. В продължение на два часа ще бъдете свидетели на представление с латиноамерикански танци, в което участват над 150 артисти, съпроводено от горещата кубинска
музика, изпълнена от оркестър на живо пред Вас. В цената е включена вечеря. Нощувка.
10.12.2017 Неделя
Обиколка с двуетажен автобус.
11.12.2017 Понеделник
Трансфер до летище Jose Marti International за полет AF 943 в 20:30 ч. за Париж.
12.12.2017 Вторник
Кацане в Париж 11:15ч. на летище Charles De Gaulle. Свободно време и възможност в
Париж за ползване на екскурзионен автобус за разглеждане на града. Запознаване с
нощния живот на Париж - Мулен Руж, Лидо и др. Нощувка.
13.12.2017 Сряда
Трансфер до летище Charles De Gaulle за полет AF 5030 в 10:10 ч. за София, кацане в
София на летище Враждебна (Терминал 2) в 14:05 часа.

ЦЕНА: 1 230 Евро
-

Самолетен билет София-Хавана-София през Париж - 800 Евро
Нощувки 9 х 20 =180 Евро
Екскурзии 3 х 50 = 150 Евро
Кабаре Тропикана 1 х 100 Евро = 100 Евро

ВАЖНО: До 15.07.2017 се предплащат 100 eвро за задължителна резервация на
самолетни билети.
За още информация и записване:
ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ“
Регистрация № РК-01-6966/2012 г. за туроператорска дейност
Застрахователна полица отговорност на Туроператора 16595 1315 0000448611

тел: 02 931 24 00, 0888 705 325
акад. д-р Ганчо Попов

