Koloniálna architektúra, priateľskí
domáci, salsa, kúpanie a príroda

KUBA – TO NAJLEPŠIE (2020 / 2021)

NAJLEPŠIE ZÁŽITKY NA TEJTO CESTE:
 Zájazd na Kubu s raňajkami, obedmi a večerami už v cene
 Koloniálna architektúra v Havane, prírodné krásy vo Viňales
 Historické mesto Trinidad (UNESCO), salsa na pláži
 Priateľskí domáci a cesta v malej skupine, ako je u nás zvykom
 Hotel na pláži Varadero s all inclusive, kde si naozaj oddýchnete
 Radi pripravíme ponuku na mieru v ľubovoľnom termíne
 Komfortné lety z Viedne alebo Prahy alebo Budapešti s jedným prestupom
 Degustácia kubánskeho rumu a prehliadka Múzea rumu v Havane ako bonus
 Bedeker KUBA ako bonus

(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)Skutočné hodnotenia od účastníkov
našich zájazdov si môžete prečítať kliknutím sem
(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)

Novinka: Máte vlastnú letenku? Stretnite sa so skupinou až na zájazde.

 Zľava 700 EUR z celkovej ceny zájazdu, ak si letenku zabezpečíte sami.
 Do časti „aké sú Vaše požiadavky“ pri rezervovaní zájazdu napíšte kód „vlastnaletenka„
 Stretnutie so skupinou na hoteli v prvý deň zájazdu do 15:00 hod, let domov v posledný deň zájazdu
po 10:00 hod.

 Viac informácií na vyžiadanie v cestovnej kancelárii.



KARIBIK / KUBA

KUBA – TO NAJLEPŠIE (2020 / 2021)

TERMÍNY

TRVANIE

CENA

06.10.2020 - 17.10.2020

12 (dni)

17.11.2020 - 28.11.2020

12 (dni)

13.02.2021 - 24.02.2021

12 (dni)

27.02.2021 - 10.03.2021

12 (dni)

31.03.2021 - 11.04.2021

12 (dni)

1600 €

13.11.2021 - 24.11.2021

12 (dni)

1500 €

1500 €
1750 €
1500 €
1750 €
1500 €
1750 €
1500 €
1750 €

V CENE JE ZAHRNUTÉ:
 medzinárodná letenka z Viedne, Prahy alebo Budapešti do Havany s jedným prestupom) vrátane
všetkých táx, poplatkov a batožiny

 vstupné vízum na Kubu a vybavenie víz
 ubytovanie v hoteloch strednej kategórie (3*) s raňajkami
 všetky obedy a večere formou menu s nápojmi
 ubytovanie na pláži vo Varadero v hoteli s all inclusive
 všetka miestna preprava a vstupy na miesta uvedené v programe
 NÁŠ BONUS: degustácia kubánskeho rumu a prehliadka múzea Museo del Ron v Havane
 kvali kovaný a skúsený slovenský sprievodca Alchemy Travel a miestny sprievodca
 poistenie cestovnej kancelárie pre prípad insolventnosti
 24/7 cestovateľská podpora Alchemy Travel
 BONUS: Bedeker KUBA ako bonus pred cestou

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:
 vreckové a osobné výdavky účastníkov zájazdu
 sprepitné pre sprievodcov
 cestovné poistenie – odporúčame v UNIQA
 možnosť transferu Bratislava – letisko Viedeň Schwechat a naspäť – 20 EUR / osoba, jednosmerná
cesta 10 EUR / osoba
Prípadný príplatok za jednolôžkovú izbu (radi Vás však doubytujeme s ďalším individuálnym
cestovateľom alebo naším sprievodcom / sprievodkyňou)
200 EUR / osoba

Stiahnite si prospekt k tomuto zájazdu. (https://www.alchemytravel.sk/wpcontent/uploads/2020/04/www-alchemytravel-sk-zajazdy-kuba-to-najlepsie-2.pdf)

ITINERÁR ZÁJAZDU

(https://maps.google.com/maps?ll=22.853312,-81.557513&z=7&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)
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Let z Viedne do Havany
V ranných hodinách sa presúvame na letisko a letíme letom s jedným prestupom do Havany na
Kube. Po prílete sa presunieme na náš hotel, ubytovanie. Spoločná večera.
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Havana
Po raňajkách nás čaká celodenná prehliadka Havany. Pozrieme si historické centrum, havanskú
pevnosť, Capitol, námestie Las Armas s koloniálnymi palácmi, bývalý prezidentský palác,
námestie Revolúcie, preslávenú pobrežnú promenádu Malecón. Po obede v typickej miestnej
reštaurácii si prezriete havanskú katedrálu a múzeum kubánskeho rumu alebo Palác de la
Artesania. Navštívime aj fabriku na výrobu legendárnych kubánskycch cigár a rumu. Návrat do
hotela, nocľah v Havane.
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Viňales a Piňar del Rio
Po výdatných raňajkách v našom hoteli sa presunieme do oblasti tabakových plantáží vo
Viňales. Uvidíme miestnych robotníkov pri práci na tabakových plantážach. Neskôr navštívime
Múr prehistórie a dáme si obed v tradičnej miestnej reštaurácii. Po ceste nazad do Havany sa
zastavíme v jaskyni Indian Cave a užijeme si unikátnu plavbu podzemnou riekou. Návrat do
hotela, nocľah v Havane.
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Z Havany na južné pobrežie do Cienfuegos

Po raňajkách náš čaká prejazd krajinou s lánmi cukrovej trstiny k južnému pobrežiu Kuby do
Cienfuegos. Sme 250 km od Havany. Cestou sa zastavíme na krokodílej farme, plavíme sa
loďou po lagúne a navštívime indiánsku dedinu Guama. Po obede v miestnej reštaurácii sa
presúvame ďalej do Cienfuegos, mesta založeného v roku 1819 francúzskymi usadlíkmi, ktoré si
dodnes zachovalo francúzsku atmosféru. Počas prehliadky centra mesta navštívime akadémiu
San Lorenzo a miestnu katedrálu Concepción. Nocľah v Cienfuegos.
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Kávové plantáže v Escambray’s
Čaká nás celodenný výlet do horskej oblasti Escambray’s. Počas jazdy autobusom budeme
pozorovať kávové plantáže, ktoré sa tiahnú po horských úbočiach. Ochutnáme legendárnu
kubánsku kávu. Zo strediska Topes de Collantes pokračujeme k jazeru Poceta del Venador, kde
sa môžeme okúpať. Dáme si obed v miestnej reštaurácii, popoludní si dáme siestu, osobné
voľno. Nocľah v hoteli v oblasti Topes de Collantes.
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UNESCO v Trinidad
Po raňajkách odchádzame do historického mesta Trinidad, v roku 1988 vyhlásenom UNESCO
svetovým kultúrnym dedičstvom, absolvujeme spoločnú prehliadku mesta. Trinidad bol
založený v 16. storočí, dnes tu nájdeme množstvo umeleckých galérií a spolu s Havanou
považovaný za kultúrne centrum Kuby. Po obede odjazd do Sancti Spiritus okolo malebného
údolia cukrovarov, ktoré bolo vyhlásené miestom svetového dedičstva UNESCO. Nachádzajú sa
tu dnes už nepoužívané cukrovary z 19. storočia a rozhľadňa Mirador. Absolvujeme ochutnávku
miestneho rumu. Večera a nocľah v Trinidade.
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Zo Santa Clara na Varadero
Na našom hoteli si ráno pochutíme na domácich raňajkách. Pokračujeme do mesta Santa Clara.
Pozrieme si mauzóleum a pomník Che Guevaru na námestí revolúcie. Nevynecháme historické
centrum mesta. Neskôr popoludní sa presunieme na azda najznámejšie miesto Kuby Varadero. Večera a nocľah v hoteli s all inclusive na Varadero.
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Plážový hotel vo Varadero
Pobyt vo vybranom hoteli. Cena zahŕňa ubytovanie v hoteli s all inclusive na Varadero.
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Plážový hotel vo Varadero
Pobyt vo vybranom hoteli. Cena zahŕňa ubytovanie v hoteli s all inclusive na Varadero.
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Plážový hotel vo Varadero
Pobyt vo vybranom hoteli. Cena zahŕňa ubytovanie v hoteli s all inclusive na Varadero.
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Odlet z Havany do Viedne Po raňajkách sa presunieme na letisko a letíme do Viedne.
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Prílet do Viedne Prílet do Viedne v ranných hodinách a presun do Bratislavy.

