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I N F O R M A Ț I I P R E C O N T R A C T U A L E 

 
 
 
 

Experience Cuba 
Circuit Havana, Trinidad si relaxare în Varadero 
Havana – Varadero – Cienfuegos – Trinidad – Vinales Valley - Havana 

 
 

 

De ce o să iubești această aventură? 
 

Există un cuvânt pe care călătorii îl folosesc întotdeauna pentru a descrie 

Havana: magic. Cu clădirile sale istorice pline de culoare și mașinile clasice, 

vizitarea Havanei este ca un pas înapoi în timp, dar adăugați la asta o scenă 

de stradă plină de viață și o cultură muzicală intensă și aveți unul dintre cele 

mai interesante și romantice orașe din Caraibe. 

 
În timp ce Havana atrage de obicei toată atenția, mulți călători consideră orașele 

desemnate de UNESCO Trinidad și Camagüey ca fiind cele mai fermecătoare 

destinații ale Cubei. Cu străzile lor pietruite și arhitectura colorată datând din 

secolul al XVI-lea, sunt considerate printre cele mai bine conservate orașe 

coloniale din America. 

 
Indiferent dacă mâncați carne de porc prăjită lent cu mojo sau fructe de mare 

proaspăt prinse, scena gastronomică a Cubei este o revelație. Romul din Cuba 

este, de asemenea, considerat printre cele mai bune din lume, fără a fi 

surprinzător pentru țara care ne-a oferit Daiquiri, Mojito și Cuba Libre. 

 
Plajele din Caraibe sunt renumite pentru apele lor cristaline, extrem de albastre, 

cu nisip fin, palmieri înalți și imagini ce par a fi desprinse din paradis. 

 
Indiferent dacă vă plimbați pe Malecón din Havana sau vă relaxați pe o plajă de 

pe o insulă, este neapărat să existe muzică. Viața de zi cu zi în Cuba se mișcă pe 

ritmurile sonului, salsa, timba și reggaeton și ți-ar fi greu să găsești un hotel sau 

un restaurant care să nu ofere muzică live. 

 
Mergi in Casa de la Musica din Havana, unde concertele live au loc în fiecare 

seară, începând cu ora 22, dacă vrei să ai parte de o experiență autentică de 

rumba sau salsa cubaneză 

 
 

   

Program 
 
 

 Ziua 1, Plecare din Bucuresti, sosire in Istanbul 
Plecăm din București, facem escală în Istanbul și de acolo zburăm spre faimoasa 
insula din Caraibe. 

De la 1475 €/pers 
10 zile/7 nopti 

D A T E D E   P L E C A R E 

 10.01.2023, 21.03.2023, 30.04.2023 

 
S E R V I C I I I N C L U S E 

 Transport avion cu compania aeriana 

Turkish Airlines București – Havana – 

București 

 Taxe de aeroport 

 Transferuri aeroport Havana – Hotel 

Varadero – aeroport Havana 

 7 nopţi cazare la hoteluri de 5*, 

confrom clasificării din Cuba 

 2 x Demipensiune ( Mic dejun si pranz 

– conform programului) si 5 x All 

Inclusive 

 1 bautura locala inclusa la pranzurile 

din afara hotelului 

 Transport cu autocar deluxe cu aer 

conditionat 

 Ghid insotitor Roman 

 Ghid local vorbitor de limba Engleza, 

in afara de sejur in Varadero 

 Asistenta turistica locala in Varadero 

 
T A R I F U L N U   I N C L U D E 

 Taxa viza 30 Euro 

 Cina la hotel in Havana 

 Bauturi suplimentare, fata de cele 

mentionate in oferta 

 Excursiile opţionale 

 Alte taxe şi cheltuieli personale 

 Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program 

 Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

 Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 
însă vă recomandăm să le încheiați) 
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 Ziua 2, Aterizăm în Havana de unde vom face transferul către hotelul 

din Varadero 
Intalnire cu reprezentantul local si transfer catre hotelul din Varadero. Relaxare 
in paradisul din Caraibe. Puteti alege sa faceti activitati optionale direct de la 
hotel, ca si snorkeling, scuba diving sau excursii cu catamaran. 
Cazare: Hotel Melia Varadero 5*. Mese: All Inclusive 

 
 Ziua 3, Relaxare in Varadero 

Relaxare in paradisul din Caraibe. Puteti alege sa faceti activitati optionale direct 

de la hotel, ca si snorkeling, scuba diving sau excursii cu catamaran. 

Cazare: Hotel Melia Varadero 5*. Mese: All Inclusive 

 
 Ziua 4, Relaxare in Varadero 

Relaxare in paradisul din Caraibe. Puteti alege sa faceti activitati optionale direct 

de la hotel, ca si snorkeling, scuba diving sau excursii cu catamaran. 

Cazare: Hotel Melia Varadero 5*. Mese: All Inclusive 

 
 Ziua 5, Excursie la Cienfuegos - Trinidad 

Dimineața, dupa micul dejun pornim catre Trinidad cu o scurta oprire in 

Cienfuegos pentru un tur de oras unde putem explora splendidul centru istoric, 

supra numit “Perla Sudului”. Vizitam parcul “Jose Marti”, piata centrala unde 

putem admira arhitectura cladirilor din sec. XIX-XX, teatrul Thomas Terry, 

Palatul Ferrer, Palatul de la Valle. 

Pranz intr-un restaurant local cu o bautura inclusa. 

Continuam programul catre Trinidad, unde vom face un tur de oras. Orasul a fost 

include pe lista UNESCO inca din anul 1988. Turul va include vizita la Museul 

Romantic si La Canchanchara, o casa veche datand din sec. XVIII, unde vom putea 

degusta Rom cocktail, specific regiunii Trinidad, su zahar si suc de trestie. 

Retur la hotelul din Varadero 

Cazare: Hotel Melia Varadero 5*. Mese: All Inclusive 

 
 Ziua 6, Relaxare in Varadero 

Relaxare in paradisul din Caraibe. Puteti alege sa faceti activitati optionale direct 

de la hotel, ca si snorkeling, scuba diving sau excursii cu catamaran. 

Cazare: Hotel Melia Varadero 5*. Mese: All Inclusive 

 
 Ziua 7, Varadero – Havana 

După micul dejun, ne indreptam catre Havana. Ne oprim pentru a vizita o Fabrica 

de Trabucuri si facem un tur de oras Havana in care vom descoperi zone 

metropolitan si moderne ale orasului, printre care Universitatea din Havana, 

Piata Revolutiei, Hotel Nacional, faimosul dig Malecon. Vom face o oprire in 

partea coloniala a orasului, trecand pe langa Cladirea Capitolului National, 

Marele Teatru din Havana, bulevardul “El Prado”, fostul Palat Presidential si 

Parcul Central. Turul va continua pedestru prin vechiul centru istoric al Havanei, 

parte a Patrimoniului Unesco, unde vom vizita Piata Catedralei, Piata San 

Francisco de Asis, Piata Veche, Hotel Ambos Mundos. 

Pranz la un restaurant local in zona centrului vechi din Havana cu o bautura 

inclusa. 

Dupa pranz, timp liber pentru shopping. 

Transfer la hotel in Havana. Optional puteti rezerva un spectacol de Cabaret. 

Cazare: Hotel Melia Habana 5*. Mese: Mic dejun 

 
 Ziua 8, Excursie de o zi la Vinales Valley 

Dupa micul dejun pornim catre Vinales Valley, oprindu-ne la punctul de 

belvedere “Los Jasmines” pentru a admira peisajul unic si pictoresc al vaii. 

Continuam turul cu autocarul catre “La Cueva del Indio” unde vom experimenta 

 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E 

 Supliment single 400 € 

 Pret pentru copil 2 - 14 ani 1350 euro 

(cazare in camera cu 2 adulti) 

 
B I N E D E   S T I U T 

 Această excursie este potrivită tuturor 

categoriilor de vârstă, totuși în cazul 

familiilor cu copii, recomandăm ca 

vârsta minima a participanților minori 

să fie de 5 ani. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

 Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil pe toata durata 

sederii in Cuba 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

 Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul va primi 

tichetele locale. 

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; 

problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 
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o calatorie inedita cu barca pe un rau subteran ce trece prin interiorul Muntilor 

Haystack Hillock. 

Pranz la un restaurant local cu o bautura inclusa, unde vom servi o masa tipic 

Creola. 

Dupa pranz vom vizita Mural de la Prehistoria. Lucrarea minunatei murale 

preistorice a început în 1961 după designul lui Leovigildo González Morillo, care 

și-a dobândit cunoștințele în principal din învățăturile celebrului artist Diego 

Rivera. Pictura murală are o lungime de 120 m, fiind una dintre cele mai mari 

picturi în aer liber din lume și a fost nevoie de patru ani și douăzeci de fermieri 

pentru a o finaliza. 

Cazare: Hotel Melia Habana 5*. Mese: Mic dejun 

 
 Ziua 9, transfer aeroport din Havana 

Mic dejun si transfer devreme catre aeroport pentru a prinde zborul catre 

Istanbul 

 
 Ziua 10, sosire Bucuresti 

Dupa escala din Istanbul, ne îmbarcăm pentru zborul nostru spre București cu o 

colecție de experiențe și emoții fantastice de care ne vom aminti o viață întreagă. 

 

P L E C A R I M A R T I E - A P R I L I E 
 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere 
330 € 

FIRST MINUTE 

Reducere 
220 € 

PROMO 

Reducere 
110 € 

STANDARD 

1475 € 1585 € 1695 € 1805 € 

Pretdepersoana incameradubla* 

 
P L E C A R E I A N U A R I E 

 
A B C D 

BEST DEAL 

Reducere 
420 € 

FIRST MINUTE 

Reducere 
275 € 

PROMO 

Reducere 
135 € 

STANDARD 

1785 € 1930 € 2070 € 2205 € 

Pretdepersoana incameradubla* 

 
*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 

E X C U R S I I O P T I O N A L E : 

 Tropicana Cabaret Show 90 Euro per 

adult 

 Parisien Cabaret Show in Nacional de 

Cuba hotel 45 Euro per adult 
 

 
 
 

C A Z A R I 

 Melia Habana Hotel 5* 

 Melia Varadero Hotel 5* 

 
 

O R A R D E   Z B O R 

Plecare 

TK1046 10JAN OTPIST HK20 2120 2340 

TK 183 11JAN ISTHAV HK20 0230 0735 

 
Sosire 

TK 183 18JAN HAVIST HK20 0900 0930 

TK1039 19JAN ISTOTP HK20 1355 1410 
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