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Havana, Varadero 12 dní
Naša druhá najkratšia Kuba, kde si iba
pričuchnete k Havane, stihnete sa
zamilovať a odídete na pláž vo Varadere.
Určené pre plážových bubákov.

ITINERÁR

1

Raňajky na Slovensku a na večeru mojito na Kube
HAVANA

Odlet z Viedne v ranných hodinách a prílet na ostrov slobody v ten istý deň. Transfer do hotela.
Sadnete si s domácimi, ochutnáte prvý kubánsky rum alebo dáte prednosť prvému mojitu? Váš
slovenský sprievodca je aj teraz k dispozícii, aby Vám ukázal šarm tohto mesta.

2

Najväčšia zmrzlináreň na svete a stará Havana
HAVANA

Dôkladná prehliadka HAVANY: miesto, kde bola Havana založená. Dom guvernéra z 18. storočia,
múzeum s originálom La Giraldilla de Habana, návšteva múzea rumu s ochutnávkou, ktorá nám
ozrejmí rozdiely v kvalite. Capitolio, Parque Central a Prado, Plaza de la Catedral, Plaza de Armas,
Plaza Vieja, Plaza de San Francisco, Miraflores, Playa, La Linea, Avenida de los Presidentes, najväčšia
zmrzlináreň sveta, Námestie revolúcie s kanceláriou večne živého vodcu Fidela Castra a obrovským
portrétom Che Guevaru. Večer najlepší jazzový podnik na celej Kube – ohromný zážitok (fakultatívne).

3

Najlepšie cigary
HAVANA-VINALES-HAVANA

Transfer luxusným autobusom do najzápadnejšej provincie ostrova Kuba do Piňar del Rio, známej
najlepším tabakom na svete. Dom roľníka a zložitý postup pri pestovaní a zbere tabakových listov,
návšteva fabriky na ručné šúľané cigary. Najkvalitnejšie cigary sveta za najlepšie ceny. Údolie
VIŇALES a vyhľad na Mogotes z terasy hotela, kde sa natáčal aj jeden z prípadov majora Zemana.
Prechádzka magickou prírodou a ochutnávka šťavnatučkého ovocia…… . Návrat do Havany.

4

Papa Hemingway
HAVANA

Po stopách histórie starej Havany zapísanej v dedičstve UNESCO a po stopách milovaného papa
Hemingwaya. Osviežime sa kokteilom daiquiri. Prvé kroky salsy? Skočíte večer vo voľnom čase na
slávny kabaret Tropicana? Váš sprievodca pre Vás všetko zariadi. Kuba, ako ste o nej snívali. Na tieto
dni budete dlho spomínať a to je iba začiatok.

5

All inclusive na Varadere
VARADERO

Transfer do hotela na Varadere a pláže Atlantiku. Oddych a relax v all inlcusive hoteli podľa Vášho
výberu. Check in 15:00 check out 12:00. Transfer cca 2,5 hodiny. Váš hotel v základnej cene je
Memories Varadero.

6

All inclusive na Varadere
VARADERO

Kvalitný relax all inclusive na plážach Atlantiku vo Varadere. Oddychujte v hoteli podľa Vášho výberu!

7
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All inclusive na Varadere
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Kvalitný relax all inclusive na plážach Atlantiku vo Varadere. Oddychujte v hoteli podľa Vášho výberu!

10

All inclusive na Varadere
VARADERO

Kvalitný relax all inclusive na plážach Atlantiku vo Varadere. Oddychujte v hoteli podľa Vášho výberu!

11

Posledné kúpanie a odlet
VARADERO-HAVANA-DOMOV

Posledný deň All Inclusive. Servis až do odchodu a následný transfer klimatizovaným autokarom na
letisko. Večerný odlet.

12

Vitajte doma!
Prílet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku
4 x ubytovanie v hoteli Comodoro v Havane a 6 x v 4* hoteli na
Varadere, Memories Varadero v izbách pre dve osoby
4 x raňajky
6 x all inclusive servis

POZNÁMKA
All inclusive hotel vo Varadere typu Memories/Breezes/Arenas Doradas /6
nocí. Pri tomto hoteli sa môžete stretnúť s klasickým príkladom socializmu.
Nepravidelná izbová služba, ak sa pokazí odtok, opravár príde o 24 hodín, alebo
nemá čas a opravuje odtok vo vedľajšej izbe, ale strašne dlho atď. Hotely sú
hodné svojej ceny ale veľa ľudí má o 4* hoteli iné predstavy, aké Vám ponúkajú

dopravu prenajatým luxusným klimatizovaným autobusom

Kubánci. V hoteloch sa otočí obrovské množstvo ľudí, keďže sú populárne a

slovenského BUBO sprievodcu počas dní 1–4

človek má pocit „vybývanosti“.

miestnych profesionálnych sprievodcov

Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému

transfer Havana - Varadero

odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.

najlepšie poistenie proti insolventnosti

BUBO nie je zdravotníckym zariadením.

asistenčné služby BUBO

Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby

šťastnú visačku na batožinu

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, vreckové, víza (28 €)

si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 2 voľné strany.

Termíny a ceny
Termín

Stav

Cena

23.03.2018 — 03.04.2018

Vypredaný

1 770,00 €

06.04.2018 — 17.04.2018

Vypredaný

1 525,00 €

20.04.2018 — 01.05.2018

Vypredaný

1 565,00 €

18.05.2018 — 29.05.2018

Zrušený

1 525,00 €

01.06.2018 — 12.06.2018

Vypredaný

1 565,00 €

15.06.2018 — 26.06.2018

Vypredaný

1 565,00 €

29.06.2018 — 10.07.2018

Na vyžiadanie

1 670,00 €

13.07.2018 — 24.07.2018

Voľný

1 670,00 €

27.07.2018 — 07.08.2018

Voľný

1 670,00 €

10.08.2018 — 21.08.2018

Voľný

1 670,00 €

24.08.2018 — 04.09.2018

Voľný

1 670,00 €

07.09.2018 — 18.09.2018

Voľný

1 525,00 €

21.09.2018 — 02.10.2018

Voľný

1 525,00 €

05.10.2018 — 16.10.2018

Voľný

1 525,00 €

19.10.2018 — 30.10.2018

Voľný

1 525,00 €

02.11.2018 — 13.11.2018

Voľný

1 525,00 €

16.11.2018 — 27.11.2018

Voľný

1 525,00 €

30.11.2018 — 11.12.2018

Voľný

1 525,00 €

26.12.2018 — 06.01.2019

Voľný

2 140,00 €

Kalkulácia
Položka

Cena

Základná cena

1 670,00 €

Letiskové poplatky

492,00 €

Víza Kuba (pre občanov SR a ČR)

28,00 €

Vstupy do pamiatok

17,00 €

Spolu:

2 207,00 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 27.07. — 07.08.2018. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia: 20.06.2018

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Vlastná izba
1/1 izba Kuba - Havana, Varadero
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu. Vo Varadere ide o hotel Club Amigo/Sunbeach.

470 €

2%

10 nocí | Kuba

Ubytovanie
Exkluzívny all inclusive hotel na Varadere
Zlepšite si ubytovací štandard na 5* all inclusive hotel vo Varadere typu PARADISUS PRINCESA DEL
MAR/PARADISUS/IBEROSTAR all inclusive /8 nocí. Hotel Princessa Paradisus del Mar je určený iba pre dospelých. Tieto
hotely poskytujú azda najväčší luxus spomedzi hotelov na Kube.

EXCLUSIVE
6 nocí | Varadero

370 €

21%

318 €

Luxusný all inclusive hotel vo Varadere
Zlepšite si ubytovací štandard vo Varadere na 4*+ all inclusive luxury
hotel typu MELIA VARADERO/MELIA LAS AMERICAS/BARCELÓ
Toto je klasický 5* hotel na Varadere, ktorý už znesie skôr 4*, keďže tu
vyrástli nové hotely a nie je 5* ako 5*. Celkovo ale veľmi dobrý výber,
hotel, ktorý Vám ponúka to, na čo ste v luxusných hoteloch zvyknutí.
Tieto hotely sú medzi našimi klientmi najobľúbenejšie.

49%

LUXURY
6 nocí | Varadero

257 €

Luxusný hotel Mélia Habana
Užite si chutnú Havanu ešte viac v pohodlí luxusného havanského
hotela Mélia Habana. Ideálna poloha v známej štvrti Miramar medzi
mestom a morom a najväčší bazén v Havane Vám spríjemnia pobyt v
hlavnom meste Kuby. Príplatok zahŕňa 4 noci v classic room, raňajky a
platí pre jednu osobu zdieľajúcu izbu pre dve osoby.

18%

LUXURY
4 noci | Havana

Doprava
15 €

Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

80%

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

