Castro Sonrası Küba Thy Ile
Dans ve müziğin, puronun, klasik Amerikan arabaları ile devrimin ülkesi Küba…
Tarih : 02-03-2019 - 10-03-2019
Şehirler : Cayo Santa Maria, Havana
Otel : 5*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferiyle
Peşin Ücret : 2690 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 590 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Ekstra Turlar Dahil
Yemek Durumu : 6 Öğle ve 6 Akşam Yemeği Dahil

Tur Programı 1.Gün
02/03/2019
İstanbul - Havana
Programımız, sizi havalimanına götürmek üzere verdiğiniz adrese gelecek olan özel aracın
adresinize ulaşması ile başlıyor. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde
buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve sonrasında ise Türk Hava Yolları tarifeli
seferi ile saat 02.25’de Havana’ya uçuyoruz. Yerel saat ile 08.00’de Havana’ya varıyor
ve gümrük işlemlerinin ardından özel otobüsümüz ile şehir turumuza başlıyoruz.
Göreceğimiz yerler arasında Havana’nın nispeten daha modern kısmı olan Miramar
bölgesini, meşhur Devrim Meydanı, Afrika-Küba sentezinden doğan Hammel sokağı, Beyaz
Saray’ın Havana’daki ikizi Capitol Binası bulunmaktadır. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra
ünlü sanatçı Jose Fuster’in seramik ve fayanslarla kapladığı mahelleyi gezeceğiz.
Sonrasında otelimize gidiyoruz. Dinlenmek için serbest zaman. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde.
2.Gün
03/03/2019
Havana
Kahvaltının ardından klasik Amerikan arabaları ile gerçekleştireceğimiz şehir turuna
başlıyoruz. Gezimiz esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Havana Eski
Kenti, Colomb Mezarlığı, kenti kuşbakışı olarak izleyebileceğiniz Morro Kalesi’ni göreceğiz.
Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıp, Eski Havana’da keyifli bir yürüyüş turundan sonra,
San Jose Pazarın’da ülkeye özgü birçok el işi, hatıra eşya alabileceğiniz serbest zamanımız
olacak. Küba’nın simgelerinden olan “Coco Taxi”leri kullanarak otelimize döneceğiz. Akşam
yemeğimiz ve konaklama otelimizde.

3.Gün
04/03/2019
Havana - Trinidad - Cayo Santa Maria
Kahvaltının ardından Pinar del Rio’ya hareket ediyoruz. Burada dünyaca ünlü Küba
purolarının resmi olarak üretildiği fabrikayı gezecek ve üretimin her aşamasını göreceğiz.
Gezi sonunda buradan puro alabilirsiniz. Daha sonra UNESCO Dünya Mirası listesinde
bulunan ve dünyaca ünlü Küba purolarının tütünlerinin yetiştiği Vinales Vadisi’ne hareket
ediyoruz. Vadinin ortasında bulunan Palanque Restoran’da öğle yemeğimizi alıyoruz.
Yemeğin ardından tütün tarlalarını, yerel puro çiftliklerini ziyaret ediyoruz. Günün sonunda
Vinales Vadisi’nin tamamına hâkim bir manzaraya sahip tepede içeceklerimizi
yudumladıktan sonra Havana'ya doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeğimiz otelimizde.
4.Gün
05/03/2019
Trinidad - Cayo Santa Maria
Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyor ve Küba’da kolonyal mimarinin en iyi korunduğu
kent olan Trinidad şehir turumuz için yola çıkıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer
alan Ingenios Vadisi ve Trinidad şehri gezisi esnasında Romantik Müzesi ve aynı adla
anılan; yerel içecekler, limon, bal ve su ile yapılan içkisi ile meşhur La Canchanchara Bar’ı
göreceğiz. La Canchanchara’nın tadına baktıktan sonra otobüsümüz ile Cayo Santa
Maria'ya hareket ediyoruz. Öğle yemeğimiz geziler sırasında yerel restoranda. Akşam
yemeği ve konaklama otelimizde.
5. Gün
06/03/2019
Cayo Santa Maria
Kahvaltının ardından her şey dâhil konseptindeki otelimizde tüm gün boyunca deniz, kum
ve güneşin tadını çıkaracağız. Öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
6. Gün
07/03/2019
Cayo Santa Maria – Santa Clara - Havana
Kahvaltının ardından Santa Clara gezimiz için yola çıkıyoruz. Varışı takiben
gerçekleştireceğimiz Küba Devrimi esnasında en çetin savaşlara sahne olan Santa Clara
gezimiz esnasında Che Guevara’nın 37 arkadaşı ile birlikte ebedi istirahatinde bulunduğu
Anıt Mezarı ve Zırhlı Tren göreceklerimiz arasındadır. Öğle yemeğimizi yerel restoranda
aldıktan sonra, Havana'ya hareket ediyoruz. Otelimize varış ve odalarımıza yerleşme.
Akşam ise, Buena Vista Social Club gecesine katılacak Kübalı sanatçıların canlı ritimleri ve
salsa dansları eşliğinde, unutulmaz bir gece yaşayacak ve akşam yemeğimizi de burada
alacağız. Günün sonunda konaklama otelimizde.
7. Gün
08/03/2019
Havana
Kahvaltımızın ardından tam gün serbest zaman. Havana’yı dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz.

Konaklama otelimizde.
8. Gün
09/03/2019
Havana - İstanbul
Kahvaltının ardından havalimanına transfer oluyoruz. Saat 09.35’te Türk Hava Yolları’nın
tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuyoruz. Karakas’ta yaklaşık 1 saat 30 dakikalık teknik bir
duraklamanın ardından uçaktan İstanbul’a kadar inmeyeceğiz. Saat farkından dolayı günü
uçakta geçiriyoruz.
9. Gün
10/03/2019
İstanbul
Saat 10.15’te İstanbul'a varıyoruz. Turumuz, özel şoför ve aracınız ile evinize transferinizle
sona eriyor.

Hizmetler
Fiyata Dâhil Olan Hizmetler:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul – Havana – İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti,
- Havalimanı vergileri,
- Havana’da 5 gece, 5* otelde kahvaltı dâhil konaklama,
- Cayo Santa Maria’da 2 gece, 5* otelde her şey dâhil konaklama,
- Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dâhil olmak üzere tüm transferler,
- Özel otobüs ile programda belirtilen tüm geziler,
- Gezi esnasında alınacak 6 öğle yemeği,
- Gezi esnasında alınacak 6 akşam yemeği,
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti,
- Seyahat Sigortası,
- Yurtdışı çıkış harcı.

Fiyata Dâhil Olmayan Hizmetler:
- Şahsi harcamalar,
- Programa dahil edilen yemeklerdeki içecekler,
- Küba Vize Ücreti (55 USD),
- Bahşişler.

Turun Artıları
+ Modern ile kolonyal mimarinin eşsiz uyumuyla sizi büyüleyen devrim ülkesi Küba’da,
eşitliğin ve özgürlüğün izlerini takip ederek, yakın tarihe benzersiz bir yolculuk...
+ Klasik Amerikan arabalarıyla, zamanın gerisinden Havana Eski Kenti ve Küba ruhunun
iliklerinize işleneceği Malecon Bulvarı'nda gezi...
+ Jose Marti anıt kulesinin meydanın ortasında dimdik uzandığı ve yüzyıllar sonra bile
devrimin izlerinin hatırlanacağı, tipik bir kolonyal anıtla Devrim Meydanı'nı; Küba’ya
İspanyollardan hatıra kalan, taş duvarların acımasız gardiyanlar gibi etrafını çevrelediği El
Morro Kalesi...
+ Küba’ya özgü iki kişilik açık hava taksileri ile şehrin havasını doya doya içinize
çekebileceğiniz eğlenceli bir gezi...
+ Küba’nın devrimden sonra en bilinen yönü olan purolarının yapım aşamasına tanık
olacağımız Pinar Del Rio ve sonsuz düzlüklerin üzerinden var olan tütün tarlaları ile Vinales
Vadisi...

+ Kolonyal izlerin özellikle de mimaride en iyi korunan kenti Trinidad’ta, dünyanın en
fotojenik caddeleri ve binalarıyla eski kent merkezi ve yeşilliğin içindeki büyülü kulesiyle
manzaranın tadına varabileceğiniz Ingenios Vadisi...
+ Devrimin askerlerine güç verdiğine inanılan, devrimin arka saflarının en ünlü desteği La
Canchanchara kokteyli...
+ Küba’nın genç kahramanı Che Guevara’nın hatıralarına, devrime izlerini kazıyan Santa
Clara’ya anlamlı bir yolculuk ve devrim yoldaşlarıyla hala sırt sırta durduğu Anıt
Mezarını’nın ziyareti...
+ Cayo Santa Maria'da, bembeyaz kumsallar üzerinde yorgunluğumuzu atarak kendimizi
mavi dalgaların eline bırakacağımız muhteşem bir deniz tatili...

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların

hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

