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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 TK 183 tarifeli seferi ile sabaha karşı   Havana’ya hareket ediyoruz. 13 

saat 50 dakika sürecek yolculuğumuzun ardından yerel saat ile sabah erken saatlerde  Havana Uluslararası Jose Marti 

Havalimanı’na varıyoruz. Alanda bizleri bekleyen özel aracımız ile şehir turuna 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 şehir turu esnasında alacağız. Tur bitimi 

otelimize gidiyoruz. Dinlenmek için serbest zaman. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

2. Gün  HAVANA – SANTIAGO DE CUBA 

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 

turu ile San Jose Pazarın’da ülkeye özgü bir çok el işi, hatıra eşya alabilmeniz için serbest zamanımız olacak.Tur 

sonrası Santiago de Cuba uçuşu için havalimanına transfer oluyoruz.Yerel Havayolları ile Santiago de Cuba’ya 

varışımızın ardından otelimize transfer olacağız. . Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

3. Gün  SANTIAGO DE CUBA  

Kahvaltımızın “Santiago De Cuba” Turu’ düzenlenecek. Eski başk entte yapacağımız gezide Devrim Meydanı’nı 

görecek sonra Küba’nın kahramanları Fidel Castro, Jose Marti ve Mariana Grajales’in mezarlarının bulunduğu 

mezarlığı ziyaret edeceğiz. Yerel restoranda alacağımız öğle yemeğimizin ardından eski tarihi merkezi ziyaret edecek, 

Cespedes Park’ını, Moncada Garnizonu’nu görecek, Enramada caddesinde yürüyüş yapacağız. Tur sonrası otelimize 

transfer. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

4. Gün                SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO – HOLGUIN  

Kahvaltının ardından Bayamo şehrine doğru hareket ediyoruz. Bayamo’ya varışımızın ardından ve şehir turumuzu 

yapacağız. Yerel restoranda alacağımız öğle yemeğimizin ardından Holguin’e doğru yola çıkıyoruz. Varışımızla birlikte 

otelimize yerleşeceğiz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour
http://www.goldenbaytour.com/
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5. Gün                HOLGUIN– CAMAGUEY   

Kahvaltı sonrasında Camaguey’e doğru yola çıkıyoruz. Yol üzerinde Fidel Castro’nun doğduğu evi ziyaret edeceğiz. 

Camaguey’e varışımızda Devrim Meydanı’nı görecek ardından tarihi kent merkezini gezeceğiz. Öğle yemeğimizi 

turlar esnasında yerel restoranda alacağız. Tur bitimi otelimize varış ve odalarımıza yerleşmenin ardından akşam 

yemeğini alacağız. Sonrasında Del Carmen ve San Juan de Dios meydanlarını gezmek için gece turuna çıkacağız. 

Konaklama otelimizde. 

6. Gün                CAMAGUEY – SANTA CLARA – TRINIDAD 

Kahvaltının ardından Santa Clara gezimiz için yola çıkıyoruz. Varışa istinaden 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 arasında.Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda 

adıktan sonra 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 bizi otelimize götürecek. Akşam yemeği ve konaklama 

otelimizde.  

7. Gün  TRINIDAD – CIENFUEGOS 

Kahvaltının ardından Cienfuegos’a hareket edeceğiz. 1819 yılında Fransız yerleşimciler tarafından kurulan 2005 

yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış bu güzel şehir Cienfuegos’u geziyoruz. Öğle yemeğimizi yerel bir 

restoranda alacağız. Gezi bitiminde serbest zaman ve sonrasında otelimize transfer. Akşam yemeği ve konaklama 

otelimizde. 

8. Gün  CIENFUEGOS – GUAMA  – HAVANA 

Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyoruz, ilk durağımız Guama olacak, burada Tesoro Lagun’unda sürat tekneleri 

ile gezinti yapacak, burada adanın ilk yerlilerin yaşadığı hayatı canlandıran Taina Köyü’nü ziyaret edecek, ilk yerlilerin 

hayatları hakkında bilgi sahibi olacağız. Yerel bir restoranda öğle yemeğimizi aldıktan sonra Largo ve Giron sahilleri 

boyunca ilerleyecek, burada bulanan müzeyi ziyaret edip, Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba’ya askeri çıkarma 

yaptığı Giron sahilinde olan savaş hakkında bilgi alacağız. Ardından Havana’ya ulaşacağız. Havana’ya varışımızın 

ardından 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.  

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

Kahvaltının ardından tüm gün Havana’yı dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz. 

10. Gün HAVANA 

Kahvaltının ardından havalimanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları’nın TK183 tarifeli seferi ile sabah İstanbul’a 

uçuyoruz. Uçuşumuz Karakas stoplu olacaktır. Yaklaşık olarak 1 saatlik bir bekleme olacaktır ve uçaktan İstanbul’a 

kadar inmeyeceğiz. Yeni güne uçakta gireceğiz.. 

11. Gün HAVANA - İSTANBUL  

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

eriyor.  

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 yapacağız. 

+Klasik Amerikan arabaları ile zamanın gerisinden Havana Eski Kenti ve Küba ruhunun iliklerinize işleneceği Malecon 
Bulvarı’nı gezeceğiz. 

+Jose Marti anıt kulesinin meydanın ortasında dimdik uzandığı ve yüzyıllar sonra bile devrimin izlerinin hatırlanacağı, 
tipik bir kolonyal anıtla Devrim Meydanı, Küba’ya İspanyollardan hatıra kalan, taş duvarların acımasız gardiyanlar 
gibi etrafını çevrelediği El Morro Kalesini göreceğiz. 

+Küba’ya özgü iki kişilik açık hava taksileri ile şehrin havasını doya doya içinize çekebileceğiniz eğlenceli bir gezinti 
yapacağız. 

+Küba’nın eski başkenti Santiago De Cuba ‘da en az Havana kadar keyifli vakit geçireceğiz. 

+Devrimin askerlerine güç verdiğine inanılan, devrimin arka saflarının en ünlü desteği La Canchanchara kokteylini 
tadacağız. 

FİYATLANDIRMA UÇUŞ DETAYLARI 

KALKIŞ TARİHİ 
KİŞİBAŞI 

2 ve 3 Kişilik Odada 
     

06 – 16 Temmuz 2022 3.090 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 27 Nisan  saat: 23.30 
06 Temmuz TK 183  İstanbul   02.10 -  Havana     07.45 
15 Temmuz TK 183     Havana    09.10 -  İstanbul    08.30 +1 (Varış 
16 Temmuz 2022 ) 

SINGLE Oda Farkı : 
 

+ 690 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. 

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

HAVANA CİENFUEGOS TRİNİDAD CAMAGUEY SANTİAGO HOLGUİN 

5***** Melia 
Cohiba Havana vb. 

4**** Melia San 
Carlos Hotel vb. 

4**** Memories 
Del Mar   vb. 

3*** Gran Hotel 
Melia vb. 

5***** Melia 
Santiago vb. 

5***** Paradisus 
Rio de Oro vb. 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 

✓ Türk Havayolları Tarifeli seferi ile İstanbul-Havana gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

✓ Havalimanı vergileri 

✓ Havana’da 5* Otelde 3 gece oda + kahvaltı konaklama 

✓ Cienfiegos’da 4* Otelde 1 gece oda + kahvaltı konaklama 

✓ Camaguey’de 3* Otelde 1 gece oda + kahvaltı konaklama 

✓ Santiago De Cuba’da 5* Otelde 2 gece oda + kahvaltı konaklama 

✓ Trinidad’da 4* Otelde 1 gece her şey dahil konaklama 

✓ Holguin’de 5* Otelde 1 gece her şey dahil konaklama 

✓ Programda belirtilen tüm turlar (Ekstra tur yoktur) 

✓ 8 Öğle ve 8 Akşam yemeği  

✓ Programda belirtilen şehirlerarası transferler 

✓ Yerel havayolu ile Havana– Santiago de Cuba arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

✓ Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler, 

✓ Türkçe Rehberlik Hizmeti  

✓ Covid 19 Seyahat Sağlık Sigortası  
Yurtdışı çıkış fonu 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Vize Ücreti– Yeşil Pasaporta vize gerekmez.  

 Yemekler esnasında alınacak olan içecekler 

 Program dışı turlar,  

 Kişisel harcamalar 

 Ek bagaj ücretleri  

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

 

VİZE 

Umumi Pasaport  ✓ Vize gerekli   
Yeşil Pasaport   Vize gerekli değil 
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli değil  
 
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport 
hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Küba vizesi pasaporta 
yapıştırılmaz, ayrı bir belge olarak verilir. Ülkeye giriş ve çıkışlar bu belge üzerine 
damgalandığından pasaportunuzda görünmez. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’ne 
yapacağınız seyahatlerde sorun yaşamazsınız. Küba’da, giriş yaparken gümrük memuruna 
uyarmanız halinde pasaportunuza herhangi bir damga veya ibare vurulmaz. 
Seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaportunuzun olması 
gerekmektedir. 
 
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 

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.. 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 

 

 

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

 

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 

 

TELEFON KULLANIMI 
Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır. Bulunduğumuz 
bölgeye göre şebeke sorunları yaşanabilir. 

 

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. Bunun dışında; şapka, 
güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera 
ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ 
Küba’da tavuk, deniz mahsulleri 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 şu adreslerden görülebilir: 
http://www.iec.ch/worldplugs/typeA.htm ve http://www.iec.ch/worldplugs/typeB.htm. 
Adaptör getirmeniz gerekecektir. 

 

ALIŞVERİŞ 
Küba’dan puro 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 

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


 DOĞUDAN BATIYA KÜBA 
 Havana(3), Cienfiegos (1), Trinidad (1), Camaguey (1),  

Santiago de Cuba (2), Holguin (1) 

06 - 16 Temmuz  2022 
 

THY |   9 Gece 

 
 

Bu program Golden Bay Tour ile Gazella Turizm ortak operasyonudur. 

Halaskargazi Caddesi, Şenkal Apartmanı, No:37, Kat:1, Harbiye-İstanbul / Türkiye 
Tel : 0850 202 39 39 Fax :  0212 232 13 09  Web :  www.goldenbaytour.com 

3.090 USD 
‘den itibaren 

 

/goldenbaytour 

puro sayın 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. 

Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır.  

 

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

