
 

 

 

 
KÜBA 

Havana, Pinar del Rio, Vinales & Vinales Vadisi, Cienfuegos, Trinidad, Escambray Dağları 
“Topes de Collentes”, Santa Clara, Varadero ve Cojimar 

5-14 Haziran 2023 
9 gece-10 gün 

 
TUR PROGRAMI: 

4 Haziran, Pazar 
23:40 Buluşma / İstanbul Havaalanı Dış Hatlar Terminali THY bankoları 
 
1.Gün – 5 Haziran, Pazartesi: İstanbul - Havana, KÜBA / CUBA 
02:10 Istanbul → Havana / Jose Marti Havaalanı: TK183 / 02:10-07:45 

THY’nin TK183 seferi ile saat 02:10’da Küba’nın başkenti Havana’ya uçuş. Yerel saat ile 
07:45’te varış. Otele transfer. Bagaj teslim, kahvaltı ve kısa bir mola ile güne hazırlık… 

 Havana: Havana şehir turu-1 & Öğlen yemeği 
Eski Havana, “Havana Club” Rom Müzesi ve El Sanatları Pazarı 

 Otele dönüş ve check-in işlemleri 
 Geceleme Havana 

Extralar: Akşam yemeği 
 
2.Gün – 6 Haziran, Salı: Havana 

 Kahvaltı 
 Havana: Havana şehir turu-2 ve Klasik Amerikan arabalarıyla seyir keyfi & Öğlen yemeği 

Klasik Amerikan arabalarıyla Modern Havana & sahil şeridi “Malecón” seyir keyfi 
 “Habano’s House” Puro Evi’nde rom, puro ve kahve tadımı 
 Geceleme Havana 

Extralar: Akşam yemeği 
 
3.Gün – 7 Haziran, Çarşamba: Havana - Pinar del Rio - Vinales & Vinales Vadisi - Havana 

 Kahvaltı 
 Pinar del Rio: Puro diyarı - Barrinos, tütün tarlaları ve Kübalı bir çiftçi ziyareti 
 Vinales ve Vinales Vadisi: “Los Jasmines” noktasından “Mogotes” oluşum manzarası, 

Prehistorik duvar resmi “Mural de la Prehistoria” ve “La Cueva del Indio” yeraltı nehrinde 
geleneksel botlarla seyir & Öğlen yemeği 

 Geceleme Havana 
Extralar: Akşam yemeği 

 
4.Gün – 8 Haziran, Perşembe: Havana - Cienfuegos - Ancon, Trinidad 

 Kahvaltı ve Check-out 
 Cienfuegos: “Güneyin incisi” şehirde İspanyol mimarisinin örnekleri & Öğlen yemeği 



 

 

 
 Ancon, Trinidad’a hareket 
 Otele varış ve check-in işlemleri 
 Akşam yemeği ve Geceleme Ancon, Trinidad 

 
5.Gün – 9 Haziran, Cuma: Trinidad 

 Kahvaltı 
 Trinidad: UNESCO Kültür Mirası şehri ve “La Canchanchara” & Öğlen yemeği 
 Otele dönüş 
 Akşam yemeği ve Geceleme Ancon, Trinidad 

 
6.Gün – 10 Haziran, Cumartesi: Trinidad - Escambray Dağları “Topes de Collentes” - Santa Clara 

 Kahvaltı ve Check-out 
 “Topes de Collentes” Tabiat Parkı: Retro kamyonetlerle yolculuk sonrası Escambray 

Dağları’nda trekking ve doğal havuzlarda yüzme keyfi & Öğlen yemeği 
 Santa Clara’ya hareket 
 Otele varış ve check-in işlemleri 
 Akşam yemeği ve Geceleme Santa Clara 

 
7.Gün – 11 Haziran, Pazar: Santa Clara 

 Kahvaltı 
 Puronun hikayesi 
 Santa Clara: Che'nin Anıt Mezarı & Müzesi ve Silahlı Tren Müzesi & Öğlen yemeği 
 Otele dönüş 
 Akşam yemeği ve Geceleme Santa Clara 

 
8.Gün – 12 Haziran, Pazartesi: Santa Clara - Varadero 

 Kahvaltı ve Check-out 
 Varadero’ya hareket 
 Otele varış ve check-in işlemleri & Öğlen yemeği 
 Okyanusun keyfini çıkartmak için tam gün serbest zaman 
 Akşam yemeği ve Geceleme Varadero 

 
9.Gün – 13 Haziran, Salı: Varadero - Cojimar - Havana 

 Kahvaltı ve Check-out 
 Bacunayagua’da fotoğraf molası 
 Cojimar: Hemingway günü 
 Havana’ya hareket ve Öğlen yemeği 
 Otele varış ve check-in işlemleri 
 Bireysel keşif için serbest zaman 
 Geceleme Havana 

Extralar: Akşam yemeği 
 
10.Gün – 14 Haziran, Çarşamba: Havana; KÜBA/CUBA - İstanbul 

 Check-out 
06:30 Otelden hareket 
09:10 Havana / Jose Marti Havaalanı → İstanbul: TK183 / 09:10-08:35+1 

THY’nin TK183 seferi ile saat 09:10’da İstanbul’a uçuş. 
 



 

 

 
15 Haziran, Perşembe: İstanbul 
Yerel saat ile 08:35’te varış. 

 
FİYAT: 

 EUR 2.869,00 / Tek kişilik odada kişi başı 
 EUR 2.599,00 / 2 kişilik odada kişi başı 
 EUR 2.469,00 / 3 kişilik odada kişi başı 

 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:  

 THY ile gidiş dönüş uçak bileti: İstanbul-Havana-İstanbul 
 Tur Liderliği 
 Yerel Rehberlik (İngilizce/Türkçe), konaklama ve yiyecek & içecek masrafları 
 Ulaşım: Transferler ve Tur süresince araç* + otopark ücretleri + şöför konaklama ve yiyecek 

& içecek masrafları 
 4-5 yıldızlı Otellerde 9 gece konaklama 

*4 gece Tryp Hotel Libre, Vedado-Havana 4* (veya benzeri) / Oda+Kahvaltı 
*2 gece Memories Trinidad del Mar 4*, Ancon-Trinidad (veya benzeri) / Herşey Dahil 
*2 gece Hotel Los Caneyes 3*, Santa Clara (veya benzeri) / Oda+Kahvaltı+Akşam Yemeği 
*1 gece Grand Memories Varadero 5*, Varadero (veya benzeri) / Herşey Dahil 

 Programda dahil olduğu belirtilen tüm yemekler ve ilk gün kahvaltısı 
 Programda dahil olduğu belirtilen tüm keşifler ve giriş ücretleri 
 Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası: Herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 

verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz… 
*Aracımız tur süresince gündüz bizimle olacak, ama gece bizimle olmayacaktır. Eğer gece araca 
ihtiyacımız olursa ekstra hizmet bedeli ödenerek kullanılma yoluna gidilebilir. 
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Programda dahil olduğu belirtilmeyen tüm yemekler ve yemek sırasında içecek/ler 
*Akşam yemeği (4 öğün)  

 Keşifler sırasındaki kokteyller ve araç içindeki içecekler 
 Otellerdeki kişisel ekstralar 
 Alışveriş ve kişisel harcamalar 
 Bahşişler: Yerel rehber, şoför, müzisyenler, otel, belboy, restoran, vs (kişi başı 

y.EUR25,00/30,00) 
 Yurtdışı çıkış harcı (TL150,00) 
 Küba vize ücreti* (EUR50,00): Vize başvuru, tur başlangıç tarihinden 60 gün önce 

(20.03.2023) yapılmalıdır. Tur başlangıç tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerliliği olan 
pasaport gerekmektedir (fotoğraflı sayfanın görüntüsü yeterlidir). Umuma Mahsus Pasaport 
(bordo) hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik (siyah), Hizmet (gri) ve Hususi (yeşil) Pasaport 
hamilleri ise, 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır.  
www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa 

 
HAVA DURUMU* 
5 Haziran Havana 
6 Haziran Havana 
7 Haziran Havana 
8 Haziran Cienfuegos 
9 Haziran Trinidad 



 

 

 
10 Haziran Santa Clara 
11 Haziran Santa Clara 
12 Haziran Varadero 
13 Haziran Havana 
14 Haziran Havana 
*Keşif tarihi öncesi duyurulacaktır 
 
FAYDALI BİLGİLER*: 

 İdeal Mevsim: Küba’da iklim, kuru “dry” (Kasım-Nisan) ve yağışlı “rainy” (Mayıs-Ekim) iki 
mevsimle belirlenen yarı tropik bir yapı gösterir. Her iki mevsimde de muson yağmurları 
yaşanabilir. Zaman zaman kısa süreli yağışlar ve parçalı bulutlu olması olağandır. Yıllık 
ortalama sıcaklık 26°C düzeyindedir. Ortalama nem oranı %75. Operasyonel olumsuz bir 
etkisi yoktur. 

 Kıyafet: Rahat yürüyüş ayakkabısı/spor ayakkabı (Escambray Dağları için -mümkünse- 
trekking bot), bol/cepli pantolon veya tayt, yemeni/bandana, yağmurluk/anorak ve 
Escambray Dağları ile Varadero için deniz eşyaları (mayo, havlu, terlik, vs)… 

 Hayat yavaş akıyor. Sabırlı olmak ve hayat ritmine ayak uydurmak gerekiyor. 
 İngilizce çok yaygın olarak bilinmiyor. Ana dil İspanyolca. 
 Saat farkı: GMT-5/TR-8 
 Turist para birimi CUP/Cuban Convertible Peso (Pesos Convertible) (€1,00=CUP1,09 / 

$1,00=CUP1,00 / CUP1,00=TL20,00). Yerel halkın kullandığı para birimi ise Cuban Peso 
(€1,00=CP26,00). Bankalarda veya otellerde bozdurulabilir. Karaborsa var, ama tavsiye 
etmiyoruz. Para bozdurmadan önce kullanacağınız miktarı hesaplayın. Gereğinden fazla para 
bozdurmanız durumunda kullanamayacağınız paralarla (CUP) kalabilirsiniz. Yanımızda EURO 
getireceğiz. Zira hemen her yerde geçerli. Visa ve Mastercard kullanımı kısmi olsa da mevcut. 

 Internet / WiFi: Otellerde free WiFi. Küba SIM kartı ile şehirde de mevcut. 
 Cep telefonu: Operatörünüzün koşullarına göre kullanılabilir. 
 Yeme-içme konusunda Türkiye’den ucuz. Domuz eti yaygın tüketiliyor. Kişi başı yaklaşık 

Öğlen yemeği CUP10-15,00 + Akşam yemeği CUP15-20,00 yeterli olacaktır. 
Bagaj Hakkı: 23kg + 8kg/uçak içi 

*Keşif tarihi öncesi detaylı bilgiler duyurulacaktır… 
 
KATILIM ve İPTAL KOŞULLARI: 

 Katılım, ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır 
 Keşif tarihine; 

 75 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda -uçak bileti bedeli hariç- keşif bedelinin 
%50’si iade edilir. Uçak biletinin iadesi yoktur… 

 45 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda -uçak bileti bedeli hariç- keşif bedelinin 
%20’si iade edilir. Uçak biletinin iadesi yoktur… 

 30 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda iade yapılmaz, ancak kaşifin hakkı -uçak 
bileti bedeli hariç- bir başka keşifte kullanılmak üzere saklı kalır. Uçak biletinin iadesi 
yoktur… 

 15 günden az kala katılımın iptal edilmesi durumunda iade yapılmaz, hak saklı kalmaz; 
ödeme geçerliliğini yitirir 

 Keşif hareket tarihinde uçak, otobüs, vs ulaşım aracı kaçırıldığı için katılmama durumunda 
keşif bedelinin tamamı cezaya uğrar ve iade yapılmaz 

 Olası isim değişikliklerinde keşif paketini oluşturan hizmetlerin, tedarikçilerinden (uçak, otel, 
otobüs, sigorta, vs.) kaynaklı işlem ücreti ya da ceza bedelleri olamadığı sürece isim 
değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Aksi durum misafire yansıtılır… 



 

 

 
 Keşfin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya eksik yapılması durumunda Nehirle 

Akarken Keşifler Kulübü sorumlu tutulamaz 
 
ÖDEME: 

 Keşif ücreti, açıklama kısmına “keşif (tur) adı ve tarihi” yazılarak banka havalesi ile ödenebilir. 
Kredi kartı ile ödeme seçeneği yoktur (Uçak biletleri ve Yerel Hizmetler ön ödemesi için 
rezervasyon sırasında tur ücretinin %20’sinin ödenmesi gerekmektedir. Bakiye, tur 
tarihinden 45 gün önce 21.04.2023’te ödenir). 
Banka Adı & Kodu: Denizbank & 0134 
Şube Adı & Kodu: 1.Levent & 9630 
Hesap Adı & IBAN No - EURO: İlker HOROZCU 
Hesap No: 9630-3039449-354 / IBAN: TR15 0013 4000 0030 3944 9000 12 

 
GENEL BİLGİLENDİRME: LÜTFEN NOT ALINIZ… 

 Tura katılım minimum 15 kişidir. 
 Keşif programında, içeriği bozulmamak kaydıyla belirtilen sıralama değişebilir. 
 Otellerde check-in saati 14.00 ve check-out saati 11.00 - 12.00 arasıdır. 
 Cangezi, sınıfı / kategorisi aynı kalmak şartıyla otelleri değiştirme hakkını saklı tutar. 
 Araç içi oturma düzeni, sıra kaydırılmak suretiyle rotasyon şeklinde uygulanır. 
 Satış fiyatı, havayolu firmasının standart sınıf koltuk esasına göre hazırlanmış olup üst 

sınıftan koltukların onaylanması durumunda oluşacak artış aynı oranda fiyatlara yansıtılır. 
 Havayollarının uçuş saatlerinde oluşabilecek değişikliklerden, rötarlardan ve gecikmelerden 

Cangezi sorumlu değildir. 
 Cangezi, gerekli gördüğü durumlarda havayolu firmalarını ve uçuş saatlerini değiştirebilir. 
 Uçak yolculuğunda kişi başına valiz hakkı maksimum 23 kg ile sınırlıdır. Kabin içine 36 cm 

(yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında ve en fazla 8 kg ağırlığında bir parça eşya / 
el valizi alma hakkı vardır. El valizinde içki, içecek, sıvı, çakmak, vs taşınamaz. Ekstra valiz 
veya fazla ağırlıktan dolayı ödenecek ekstra bagaj ücretinden Cangezi ve tur rehberi / lideri 
sorumlu değildir. Her yolcu için tanınan bu hakkın dışında fazla kilosu olan yolcular 
havayolları tarafından ekstra ücrete tabi olurlar. Seyahat sırasında yukarıda belirtilen 
limitlerin dışındaki ekstra kilolarda havayoluna yolcu tarafından ödenmesi zorunlu ücretlerde 
Cangezi herhangi bir sorumluluk taşımaz. 

 Yeterli katılımın oluşmaması durumunda Cangezi, tur hareket tarihinden 7 gün öncesine 
kadar iptal veya erteleme hakkını ücretin iadesini yaparak saklı tutar. 

 
NOT: Nehirle Akarken Keşifler Kulübü, Cangezi çatısı altında bir “Keşifler Kulübü”dür… / Nehirle 
Akarken Discovery Club is a subsidiary of Cangezi… 


