
  

CASTRO SONRASI KÜBA TURU 
 Havana (5) & Santa Clara & Cayo Santa Maria (2) & Trinidad  

Thy : Havana - Havana |   7 Gece    

 
 

Bu program Golden Bay Tour ile Gazella Turizm ortak operasyonudur. 
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1.Gün  İSTANBUL – HAVANA 

Programımız, sizi havalimanındaki buluşma noktamıza götürmek üzere verdiğiniz adrese gelecek olan özel aracın 

adresinize ulaşması ile başlıyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi 

tamamlıyor ve sonrasında ise Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile Havana’ya uçuyoruz. Sabah saatlerinde 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, Beyaz Saray’ın Havana’daki 

ikizi Capitol Binası göreceklerimiz arasında. 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  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 gezeceğiz. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıp, Eski Havana’da keyifli bir yürüyüş turundan sonra, 

San Jose Pazarın’da ülkeye özgü bir çok 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  HAVANA 

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 misafirlerimiz buradan puro alabilirler. 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 hakim bir manzaraya 

sahip tepede içeceklerimizi yudumladıktan sonra Havana'ya doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeğimiz otelimizde. 

4. Gün                HAVANA – SANTA CLARA– CAYO SANTA MARIA 

Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyor ve ardından Santa Clara gezimiz için yola çıkıyoruz. Varışa istinaden 

gerçekleştireceğimiz Santa Clara gezimizde Küba Devrimi esnasında en çetin savaşlara sahne olan Che Guevara’nın 37 

arkadaşı ile birlikte ebedi istirahatinde bulunduğu Anıt Mezarı ve Zırhlı Tren göreceklerimiz arasında. Öğle yemeğimizi 

yerel restoranda aldıktan sonra, Cayo Santa Maria’ya hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  
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5. Gün                CAYO SANTA MARIA 

Kahvaltının ardından her şey dahil konseptindeki otelimizde tüm gün boyunca deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağız. 

Öğle yemeği, akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

6. Gün                CAYO SANTA MARIA – TRİNİDAD– HAVANA  

Kahvaltının ardından 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 Havana’ya hareket ediyoruz. Öğle yemeğimiz geziler 

sırasında yerel restoranda. Havana’ya varış ve serbest zaman. Akşam ise, Buena Vista Social Club gecesine katılacak 

Kübalı sanatçıların canlı ritimleri ve salsa dansları eşliğinde, unutulmaz gece yaşayacağız ve akşam yemeğimizi de 

burada alıyoruz. Günü tamamladıktan sonra otelimize transfer.  Konaklama otelimizde. 

 

7. Gün  HAVANA 

Kahvaltımızın ardından tam gün serbest zaman. Havana’yı dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz. Konaklama otelimizde. 

 

8. Gün  HAVANA - İSTANBUL 

Kahvaltının ardından havalimanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuyoruz. 

Uçuşumuz Karakas stoplu olacaktır. Yaklaşık olarak 1 saat, 30 dakikalık bir bekleme olacak uçaktan İstanbul’a kadar 

inmeyeceğiz. Saat farkından dolayı günü uçakta geçiriyoruz. 

 

9. Gün  İSTANBUL 

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na varıyoruz. Turumuz, özel şoför ve aracınız ile evinize transferinizle sona 

eriyor. 
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FİYATLANDIRMA 
UÇUŞ DETAYLARI 

KALKIŞ TARİHİ 
KİŞİBAŞI 

2 ve 3 Kişilik Odada 

11 – 19 Mart 2022 2.690 USD SATIŞA KAPANMIŞTIR. 

09 – 17 Temmuz 2022 2.790 USD 
TK 183 09JUL ISTHAV 0235 0810 
TK 183 16JUL HAVIST 0935 0835 +1 (İstanbul’a varış 17 Temmuz 
sabah saat 08:35’de)  

12 – 20 Kasım 2022 2.690 USD 
TK 183 12NOV ISTHAV 0210 0750 
TK 183 19NOV HAVIST 0935 0835 +1 (İstanbul’a varış 20 Kasım sabah 
saat 08:35’de)  

SINGLE Oda Farkı : + 590 USD  

❖ Havalimanı buluşma saati, uçuştan 3 saat önce olup, detaylar tur hareketinden 2 gün öncesinde ayrıca iletilecektir. 
❖ Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir. 
❖ *işareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır. 

 
 

ÖRNEK (vb.) OTELLER 

HAVANA CAYO SANTA MARIA 

5***** Melia Cohiba  vb. 5***** Melia Las Dunas  vb.  

 
 
 

TURUN ARTILARI 

• 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... 
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• 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 Mezarı'nın ziyareti... 

• Cayo Santa Maria’da, bembeyaz kumsallar üzerinde yorgunluğumuzu atarak kendimizi mavi dalgaların eline 
bırakacağımız muhteşem bir deniz tatili... 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 

✓ Türk Hava Yolları ile İstanbul – Havana - İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti. 

✓ Havalimanı vergileri. 

✓ Havana’da 5 gece, 5* otelde oda – kahvaltı konaklama. 

✓ Cayo Santa Maria’da 2 gece, 5* otelde her şey dahil konaklama. 

✓ Programda belirtilen tüm turlar 

✓ Gezi esnasında alınacak 6 öğle yemeği. 

✓ Gezi esnasında alınacak 6 akşam yemeği. 

✓ Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil olmak üzere tüm transferler. 

✓ Özel otobüs ile programda belirtilen tüm geziler. 

✓ Golden Bay Tour profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. 

✓ Seyahat Sigortası. 

✓ Yurtdışı çıkış harcı. 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Programda belirtilmeyen yemekler, 

 Programda belirtilen yemekler esnasında alınacak içecekler 

 Fazla bagaj ücretleri 

 Kişisel harcamalar 

 Küba Vize Ücreti (55 USD) – Yeşil pasaporta gerekmez. 

 Bahşişler, 
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SIKÇA SORULAN SORULAR & ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

KATILIM ŞARTI 

Bu gezimiz, en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, 
son iptal bildirim tarihi tur başlangıcının 20 gün öncesidir. Katılım yetersizliği nedeniyle iptal edilen 
tur, acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 
 
Sağlıklı Seyahat Politikamız 
Tura katılan misafirlerimizden, sağlık bakanlıkları tarafından onaylanmış çift aşı ibrazını veya son 
3 ay içerisinde Covid-19 hastalığını geçirmiş olma zorunluğunu arıyoruz. Turlarımızda görev yapan, 
rehberimiz, yerel rehberimiz, araç şoförleri ve muavinlerimiz de çift aşılıdır. 
İlgili ülkelerin Sağlık Bakanlıklarının belirlediği ek PCR ve kabul edilen aşı markalarının en güncel 
hallerinin takip edilmesi gerekmektedir. 

 

VİZE 

Umumi Pasaport  ✓ Vize gerekli  
Yeşil Pasaport   Vize gerekli değil 
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli değil  
 
Vize gereken destinasyonlarda, vize başvurusu için acentenizin tarafınıza ileteceği “Vize İçin 

Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. 
 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribata uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret 

edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların 

yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması 

gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
 

18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri 

ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak 

muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-

babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz. 

 

SAĞLIK 
Küba’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde sağlığınızı 
olumsuz etkileyecek bir sorun olacağınız sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi öneririz. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 

İstanbul   Havana   13 sa 50 dk 

Havana   İstanbul   16 sa 15 dk 

Havana – İstanbul uçuşu Karakas stoplu olacaktır. Karakas’da bekleme süresi 1 saat 30 dakika olup 
uçaktan inilmeyecektir.  

 

KONAKLAMA 

Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla 

mesafede kullanılabilir.  

 

3 Kişilik odalar, otellerin uygunluğuna göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye sunulan 

yatak, standart yataklardan küçük olabilir. 3 kişilik odalar 1 büyük yatak ve 1 ilave yataktan 

oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan 

oluştukları için katılımcı 3. kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık 

ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.  
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Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan ve fiyatlandırma bölümünde belirtilen yaş grubuna uyan 

tek (1) çocuk için geçerlidir. 

 

Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı 

kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, 

çay veya kahveden oluşan sınırlı bir menü ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis edilmiş 

ayrı bir salonda servis edilebilir. 

 

PARA BİRİMİ 
Küba’nın para birimi Küba Pesosu’dur (CUP). Ancak turistlerin kullanımı için Convertible Peso 
(CUC) adı verilen bir para birimi daha vardır. Seyahatiniz esnasında bu parayı kullanacaksınız. 
Yanınıza EURO ve bunun ufak birimlerini almanızı öneririz. 

 

SAAT DİLİMİ 
Küba ile Türkiye arasında -8 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Küba’da 
04.00’tür. 

 

TELEFON KULLANIMI 
Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir. Fakat     
konuşma ücretleri oldukça yüksektir (1 dakika=8 TL) 

 

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR 
Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort, 
rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont almanızı öneririz. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ 
Küba’da tavuk, deniz mahsülleri ve kara fasulye oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü 
baharatlar kullanılır ancak tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun olduğunu 
hissedeceksiniz. 

 

ELEKTRİK 
Küba’da elektrik 110 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt elektrik kullanılmaktadır. Prizler A 
tipi ikili ve B tipi üçlü prizlerdir. Prizlerin örnekleri http://localti.me/havana-cuba sitesinden 
görülebilir. Adaptör getirmeniz gerekecektir. 

 

ALIŞVERİŞ 

Küba’dan puro ve rom alabilirsiniz. Bunun dışında hediyelik eşyalar dışında alışveriş ürünü 
bulunmuyor. KÜBA’DAN NE KADAR PURO GETİREBİLİRİM? Küba’dan faturasız olarak iki kutu puro 
alınabiliyor. Bunun üzerindeki sayılara gümrükte el koyuluyor. Faturalı olarak en fazla 2.000 Euro 
değerinde puro satın alabilirsiniz.  

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

*** Bu tura 14 yaşından küçük çocukları maalesef kabul edemiyoruz. 

Geçerli pasaportun olması ve/veya vize alınmış (vize gerekli destinasyon/pasaport için) olması, 

ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi 

vardır. Bu durumdan Golden Bay Tour sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  

 

Golden Bay Tour, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne 

tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler 

değişebilir. Golden Bay Tour, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. 
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Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 0-2 

yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler 

 

Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç 

içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 

2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura 

denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya 

herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, keza hava şartları 

nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu turların 

yapılamamasından Golden Bay Tour sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine 

izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir. 

 

http://www.goldenbaytour.com/
http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour

