KÜBA
8 GECE 9 GÜN PROGRAMI

Day 1:Havana
Havana’ya varış ve bizleri bekleyen özel araçımız ile konaklama yapacağımız otele varış ve bagajlarımızın
bırakılmasının ardından Şehir Turu için hareket
İspanyol mimarisinin etkileyici örneklerine sahip, 50'li yılların Amerikan arabalarının sıkça görülebildiği, eski
Havana'yı gezmeye başlıyoruz. UNESCO’nun koruması altında olan Barok tarzı binalar ile ünlü sokaklar, Devrim
öncesi Amerikan etkisini gösteren Washington’daki Capitol’den esinlenerek yapılmış El Capitolio, Katedral
Meydanı, Armas Meydanı, Prado Caddesi, Kübalıların sabahlara kadar oturup sohbet ettiği Malecon Sahil Şeridi,
Ernest Hemingway’in gittiği barlar sokağı, La Bodequita del Medio ve Floridita göreceğimiz yerler.
Daha sonra Küba’nın gerçek Ron’u olan Havana Club Ron musesini gezip Ron’un nasıl yapıldığını göreceğiz.
Otelimize dönmeden önce Küba’nın en büyük el sanatları çarşısı olan Mercado de San Jose’den eşsiz tablolar ve
biblolardan alışveriş etme imkanımız olacak Şehir turu’nun ardından konaklama yapacağımız otelimize
gelip Check-in işlemelerimiz ardından odalarımıza yerleşme ve serbest zaman
Konaklama: Havana’da konaklama Oda&Kahvaltı

Day 2:Havana
09H00 Eski Havana'ya gidiyoruz. Şehir turu, Küba'nın olağanüstü başkentinin sömürge ruhunu yakalar. Havana,
16. yüzyıldan kalma tarihi, eski sömürge binalarla çevrili ve tarihe batmış durumda. Tarihi Plaza de Armas ve
Plaza de la Catedral meydanları, büyüleyici bir mimariye sahip olup sömürge zamanındaki dokuyu hala
korumaktadır. Eski Havana'dan limana doğru Plaza de San Francisco de Asis ve Plaza Vieja'daki duraklarla devam
ediyoruz. Daha sonra devrim müzesini ziyaret ediyoruz. Müzeden sonra havanda bulan Atatürk Heykeli ziyaret
ediyoruz.
Yemek yemek isteyen misafirler için boş zaman.
Yemekten sonra, otele dönüş.
Konaklama: Havana’da konaklama Oda&Kahvaltı

3.Gün:Havana-Viñales-Pinar del Rio-Havana
08H30 Kahvaltının ardından, düzenleyeceğimiz Vinales & Pinar Del Rio gezisine katılabilir, Küba’nın en güzel
bölgelerinden biri olan ve meşhur Küba purolarının yapıldığı Pinar del Río’yu, ünlü Küba tütününü yetiştirildiği
tütün tarlası ve çiflik evini göreceğiz. El yapımı Küba purosunun yapım aşamalarını canlı göreceğimiz Puro
fabrikası gezeceğiz. Beyaz adamın adaya geldikten sonra zülümden kaçan yerlilerin yaşamak için sığındıkları
mağralrdan biri olan içinden nehir geçen “La Cueva de Los indios “ mağrasının içinde küçük bir tekne ile
gezeceğiz.
Öğle yemeğimizi tipik Küba köylerinin bulunduğu Viñales Vadisi’nde aldıktan sonra 120 metre yüksekliğindeki
The Mural de la Prehistoria’yı göreceğiz. ( Cumartesi, Pazar ve yerel tatil günlerinde puro fabrikası kapalı olup
turun bu günlere rastlamasında fabrika gezisi yapılamamaktadır, önceden rezervasyonlarda fabrika turu
Havana’da yapılmaktadır) Konaklama: Havana’da konaklama Oda&Kahvaltı

Vilades vadisindeki bu dagı 18kişi sadece resim fırçası kullanarak 4 yılda boyamışlar.
4.Gün: Havana-Varadero
Sabah havanadaki otelimizden ayrılarak Karayip denizinin incise ve turkuaz denizi ile ün yapmış bir tatil şehri
olan ve bembeyaz sahilleri olan Varadero şehir merkezini 2- 3 saat gezecegiz ve daha sonra herşey dahil
konseptinde olan otelimizin sahilinde dinlenmek üzere serbest zaman.
Konaklama: Varadero’da konaklama Her şey dahil

5.Gün: Varadero-Santa Clara-Trinidad
Sabah Santa Clara'ya hareket ve şehir turu. Che Guevara Müzesi ve Mezar Anıtı'nı ziyaret edecegiz.
Ernesto Che Guevara anıtı kompleksi, 2011 yılında ulusal bir anıt ilan edildi. Ekim 1997'den günümüze kadar
Che'nin kalıntılarının yanı sıra Bolivya'ya düşen yoldaşlarının evinde bulunan anıt müzeyi 1.060.000'den fazla kişi
ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin üçte biri hayranlığını dile getirmek için Dünyanın dört köşesinden gelmiş durumda.
İlginç bir yer olan Zırhlı Tren Küba devriminin son savaş yeridir. Trenin ele geçirilmesi devrimin zaferinde
belirleyici faktördü ve şimdi önemli bir turistik cazibe merkezi. Batista, askeri teçhizat ve askerlerle donatılmış
zırhlı bir trenle Santiago de Cuba'ya saldırmak, devrimcilere karşı savaşmak üzere geldi. Che Guevara, şimdi müze
fuarının bir parçası olan treni durdurmak için Amerikan bulldoggu kullandı. Trende askerler çabucak teslim oldu
ve tren savaşı kısa sürede sona erdi. Vagonlarda bir müze var, trenle taşınan silahları gösteriyor.
Trinidad’a doğru yola devam ediyoruz. Otele varış ve chec-in.
Konaklama: Trinidad’da konaklama her şey dahil.
6.Gün: Trinidad- Camaguey
09H00 Trinidad şehir turu, bu şehir 1514 yılında kurulmuş ve UNESCO 1988 yılında Dünya Mirası Listesi olarak
tescil edilmiştir. Sömürge ve tarihi merkez pitoresk, otantik ve pastel renklerine sahiptir. Merkez yayalaştırılmış
ve engebeli taş caddeler Plaza Mayor'a kadar gidiyor. Trinidad'ın kendisi açık hava müzesi gibi olmasına rağmen
tur sırasında en az bir gerçek müze ziyaret edilecek; bu çalışma saatlerine bağlı olarak Belediye Tarihi veya
Romantik Müze olabilir.
Bar La Canchánchara sadece güzel bir ada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çok popüler bir mekandır. 1723
yılından kalma bir köşkte yer alan bu ev, limon suyu, bal ve romdan yapılmış, sırlı seramik kaplarda servis edilen
yerel bir içeceğin adını taşıyor.
Camaguey’e devam ediyoruz. Otele varış ve check-in.
Konaklama: Camaguey’de konaklama Oda&Kahvaltı

7.Gün: Camaguey-Bayamo-Santiago de Cuba
8H30 Camaguey şehir Turu ile Plaza San Juan de Dios, Plaza del Carmen, Azizea Nuestra Señora de la Soledad
ziyareti. Mercado agropecuario Pinar del Rio'da serbest zaman.
Şehrin turu Bayamo'ya devam ediyor. Santiago de Cuba'yı takiben. Otele varış.
Konaklama: Santiago de Cuba’da konaklama Oda&Kahvaltı

8.Gün: Santiago de Cuba-Havana
2. Büyük şehir olan ve eski başkenti Santiagoda Şehir Turu: Devrim Meydanı, Adalet Sarayı, Moncada
Barakaları, Diego Velásquez Müzesi evinde (Balcon de Velásquez), Parque Céspedes, Catedral de Nuestra
Señora de la Asunción, Karnaval Müzesi, Castillo de San Pedro del Morro ve Santa Ifigenia'yı ziyaret ediyoruz.
Otelden Santiago de Cuba Havaalanına transfer. Santiago-Havana uçuşu.
Havaalanından Havanadaki otelimize transfer ve check-inç
Konaklama: Havana’da konaklama Oda&Kahvaltı

9.Gün: Havana-Istanbul
Serbest zaman ve Uçuş programına göre otelden Havana Uluslararası Havaalanı'na gidiş.
HAVANADA KALINACAK AKŞAMLAR ISTEYEN MISAFIRLERIMIZI CABARET TROPICANA VE CAFE TABERNA BUENA
VISTA SOCIAL CLUB GIBI DANS VE MUZIK SHOWLARINA GOTURECEGIZ.

