
 
Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu eşl�ğ�nde

CASTRO SONRASI KÜBA
Havana (4) & Tr�n�dad (1) & Varadero (2)

İstanbul Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal� Danışma bölümünde Pazar geces� (19 Şubat) saat
23:00’da buluşma. Bagaj, check-�n ve pasaport �şlemler�n�n ardından Türk Hava Yolları’nın TK 183
sefer sayılı uçuşu �le saat 02.15’de Havana’ya hareket ve yerel saat �le saat 07.20’de varış. Gümrük
�şlemler�n�n ardından özel otobüsümüz �le şeh�r turumuza başlıyoruz. Havana’nın n�speten daha
modern kısmı olan M�ramar bölges�, meşhur Devr�m Meydanı, Beyaz Saray’ın Havana’dak� �k�z�
Cap�tol B�nası görecekler�m�z arasında. Öğle yemeğ�m�z� aldıktan sonra ünlü sanatçı Jose
Fuster’�n seram�k ve fayanslarla kapladığı mahalley� gezeceğ�z. Sonrasında otel�m�ze g�d�yoruz.
D�nlenmek �ç�n serbest zaman. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

20 Şubat 2023 / 8 GÜN 

1.Gün / 20 Şubat 2023 Pazartes�     (İstanbul – Havana)

Kahvaltının ardından klas�k Amer�kan arabaları �le gerçekleşt�receğ�m�z şeh�r turuna başlıyoruz.
Gez�m�z esnasında UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Havana esk� kent�n�, Colomb
mezarlığını ve kent� kuşbakışı olarak �zleyeb�leceğ�n�z Morro Kales�’n� gezeceğ�z. Öğle yemeğ�m�z�
yerel restoranda alıp esk� Havana’da key�fl� b�r yürüyüş turu yapacağız. San Jose Pazarın’da ülkeye
özgü b�r çok el �ş�, hatıra eşya alab�leceğ�n�z serbest zamanımız olacak. Küba’nın s�mgeler�nden
olan “Coco Tax�”ler� kullanarak otel�m�ze döneceğ�z. Akşam �se, Buena V�sta Soc�al Club geces�ne
katılacak Kübalı sanatçıların canlı r�t�mler� ve salsa dansları eşl�ğ�nde unutulmaz b�r gece
yaşayacağız. Akşam yemeğ�m�z� de burada alıyoruz. Daha sonra otel�m�ze dönüyoruz. Konaklama
otel�m�zde.

2.Gün / 21 Şubat 2023 Salı    (Havana)

Kahvaltının ardından P�nar del R�o’ya hareket ed�yoruz. Burada dünyaca ünlü Küba purolarının
resm� olarak üret�ld�ğ� fabr�kayı gezecek ve üret�m�n her aşamasını göreceğ�z. Gez� sonunda
m�saf�rler�m�z buradan puro alab�l�rler. Daha sonra UNESCO Dünya M�rası l�stes�nde bulunan ve
dünyaca ünlü Küba purolarının tütünler�n�n yet�şt�ğ� V�nales Vad�s�’ne hareket ed�yoruz. Öğle
yemeğ�m�z� gez�m�z sırasında alıyoruz. Yemeğ�n ardından tütün tarlalarını, yerel puro ç�ftl�kler�n�
z�yaret ed�yoruz. Günün sonunda V�nales Vad�s�’n�n tamamına hak�m b�r manzaraya sah�p b�r
tepede �çecekler�m�z� yudumladıktan sonra Havana'ya doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeğ�m�z�
yerel b�r restoranda alacağız. Konaklama otel�m�zde.

3.Gün / 22 Şubat 2023 Çarşamba  (Havana)



Kahvaltının ardından her şey dah�l konsept�ndek� otel�m�zde tüm gün boyunca den�z, kum ve
güneş�n tadını çıkaracağız. Öğle yemeğ�, akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

4.Gün / 23 Şubat 2023 Perşembe   (Havana – Santa Clara – Tr�n�dad)
Kahvaltının ardından otel�m�zden ayrılıyor ve Santa Clara gez�m�z �ç�n yola çıkıyoruz. Varışımıza
�st�naden gerçekleşt�receğ�m�z Santa Clara gez�m�zde Küba Devr�m� esnasında en çet�n savaşlara
sahne olan Che Guevara’nın 37 arkadaşı �le b�rl�kte ebed� �st�rahat�nde bulunduğu Anıt Mezarı ve
Zırhlı Tren görecekler�m�z arasında. Ardından Küba’da kolonyal m�mar�n�n en �y� korunduğu kent
olan Tr�n�dad şeh�r turumuz �ç�n yola çıkıyoruz. UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan
Tr�n�dad şeh�r gez�s� esnasında Romant�k Müzes� ve aynı adla anılan; yerel �çecekler, l�mon, 
bal ve su �le yapılan �çk�s� �le meşhur La Canchanchara Bar’ı göreceğ�z. Öğle yemeğ�n� turumuz
sırasında alıyoruz. Akşam yemeğ�m�z� yerel b�r restoranda alacağız. Konaklama otel�m�zde. 

5.Gün / 24 Şubat 2023 Cuma  (Tr�n�dad – C�enfuegos – Varadero)
Kahvaltımızın ardından Varadero’ya doğru yola çıkıyoruz. Yol üzer�nde 1819 yılında Fransız
yerleş�mc�ler tarafından kurulan 2005 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış
C�enfuegos’u gez�yoruz. Öğle yemeğ�n� turumuz sırasında alıyoruz.Sonrasında Varadero’ya varıp
beyaz kumsallar, turkuaz renkl� den�z�n keyf�n� çıkartacağız. Konaklama her şey dah�l otel�m�zde.

6.Gün / 25 Şubat 2023    (Varadero)

7.Gün / 26 Şubat 2023    (Varadero – Havana)
Kahvaltımızın ardından Havana’ya doğru yola çıkıyoruz. Varışımızın ardından Havana’yı
d�led�ğ�n�z g�b� keşfedeb�l�rs�n�z. Konaklama otel�m�zde.

Kahvaltının ardından haval�manına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları’nın TK 183 sefer sayılı
uçuşu �le saat 08:45’de İstanbul’a hareket. (Uçuşumuz Karakas stoplu olacaktır. Yaklaşık olarak 1
saat 30 dak�kalık b�r bekleme olacak uçaktan İstanbul’a kadar �nmeyeceğ�z.) Geceleme uçakta.

8.Gün / 27 Şubat 2023    (Havana  – İstanbul)

9.Gün / 28 Şubat 2023    (Varadero – Havana)
Sabah 09:15’de İstanbul Haval�manı’na varıyoruz. 

Uçuş Detayları 
20 Şubat 2023          İstanbul – Havana    TK 183           02.15 (Kalkış)    07.20 (Varış)
27 Şubat 2023          Havana – İstanbul     TK 183           08.45 (Kalkış)    09.15 (Varış)*

Otel Detayları 
5 Yıldızlı Paseo Del Prado Hotel – Havana
5 Yıldızlı Paseo Iberostar Tr�n�dad – Tr�n�dad 
5 Yıldızlı Mel�a Pen�nsula Hotel – Varadero 



Turumuzun Artıları
*Modern �le kolonyal m�mar�n�n eşs�z uyumuyla s�z� büyüleyen devr�m ülkes� Küba’da, eş�tl�ğ�n ve özgürlüğün �zler�n� tak�p ederek, yakın

tar�he benzers�z b�r yolculuk…

*Klas�k Amer�kan arabalarıyla, zamanın ger�s�nden Havana Esk� Kent� ve Küba ruhunun �l�kler�n�ze �şleneceğ� Malecon Bulvarı'nda gez�...

*Jose Mart� anıt kules�n�n meydanın ortasında d�md�k uzandığı ve yüzyıllar sonra b�le devr�m�n �zler�n�n hatırlanacağı, t�p�k b�r kolonyal

anıtla Devr�m Meydanı'nı; Küba’ya İspanyollardan hatıra kalan, taş duvarların acımasız gard�yanlar g�b� etrafını çevreled�ğ� El Morro

Kales�...

*Küba’ya özgü �k� k�ş�l�k açık hava taks�ler� �le şehr�n havasını doya doya �ç�n�ze çekeb�leceğ�n�z eğlencel� b�r gez�...

*Küba’nın devr�mden sonra en b�l�nen yönü olan purolarının yapım aşamasına tanık olacağımız P�nar Del R�o ve sonsuz düzlükler�n

üzer�nden var olan tütün tarlaları �le V�nales Vad�s�...

*Kolonyal �zler�n özell�kle de m�mar�de en �y� korunan kent� Tr�n�dad’ta, dünyanın en fotojen�k caddeler� ve b�nalarıyla esk� kent merkez� ve

yeş�ll�ğ�n �ç�ndek� büyülü kules�yle manzaranın tadına varab�leceğ�n�z Ingen�os Vad�s�...

*Küba’nın genç kahramanı Che Guevara’nın hatıralarına, devr�me �zler�n� kazıyan Santa Clara’ya anlamlı b�r yolculuk ve devr�m

yoldaşlarıyla hala sırt sırta durduğu Anıt Mezarı'nın z�yaret�...

*Varadero’da, bembeyaz kumsallar üzer�nde yorgunluğumuzu atarak kend�m�z� mav� dalgaların el�ne bırakacağımız muhteşem b�r den�z

tat�l�..

Havana’da 4 gece, 5* otelde oda – kahvaltı konaklama
Varadero’da 2 gece, 5* otelde her şey dah�l konaklama
Tr�n�dad’ta 1 gece, 5* otelde oda kahvaltı konaklama
Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu eşl�ğ�nde programda bel�rt�len tüm turlar
Gez� esnasında alınacak 6 öğle yemeğ�
Gez� esnasında alınacak 6 akşam yemeğ�
Haval�manı – otel – haval�manı transfer� dah�l olmak üzere tüm transferler
Özel otobüs �le programda bel�rt�len tüm gez�ler
Seyahat S�gortası
Yurtdışı çıkış harcı

Dah�l Olan H�zmetler: 

Türk Hava Yolları �le İstanbul – Havana - İstanbul arası ekonom� sınıf uçak b�let�.,
Haval�manı verg�ler�.
Programda bel�rt�lmeyen yemekler
Programda bel�rt�len yemekler esnasında alınacak �çecekler
Fazla bagaj ücretler�
K�ş�sel harcamalar
Küba V�ze Ücret� (55 USD) – Yeş�l pasaporta gerekmez.

Dah�l Olmayan H�zmetler: 

Ücretler 

İk� k�ş�l�k odada k�ş� başı: 4.350 €

Tek k�ş�l�k oda farkı: 850 €


