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08–17 ARALIK 2022
1599 EUR | 7 gece 9 gün

hem ekolojik hem ekonomik



08–17 Aralık 2022 | 1599 EUR
küba

Havana, Cienfuegos ve Trinidad tarihi kent merkezlerinde yürüyüş turu
Havana’da klasik Amerikan otomobilleriyle şehir turu
Küba devrim tarihinden ilginç kesitler sunan Devrim Müzesi
Tarihi Devrim Meydanı
Puro fabrikası
Küba Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi
Ernest Hemingway’in Müze-evi
Dünyanın en iyi tütünlerinin yetiştirildiği Pinar del Río’da bir tütün çiftliği
Dos Hermanas Vadisi’nde bulunan tarih öncesi konulu modern kaya resmi
Korimakao Kültür Sanat Projesi, Fusterlandia Sanat Sokağı, Callejon de
Hammel’de Afroküba esintileri
Cienaga de Zapata Ulusal Parkı
Timsah çiftliği
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Valle de los Ingenios (Şeker Vadisi)
gezisi
Kolonyal dönemde köleleri izlemek için inşa edilen Iznaga Kulesi’ne tırmanış
Casa de la Trova’da geleneksel canlı Küba müzikleri eşliğinde dans gecesi
Che’nin anıt mezarı ve Che Müzesi
Zırhlı Tren Müzesi
Mahalle ziyareti ve Kübalıların bizim için hazırlayacağı sokak partisinde
buluşma
Playa Del Este’de deniz ve plaj keyfi
Las Terrazas eko-köyü

9 durağı kapsayan rota:
Havana • Playa Del Este • Domuzlar Körfezi • Cienfuegos • Trinidad

Valle de los Ingenios • Santa Clara • Viñales • Las Terrazas
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EKSTRA TUR
YOK

SON 30 GÜNE KADAR 
İPTAL VE PARA İADESİ

GARANTİSİ

OTEL VE CASA
KONAKLAMASI

Bizim Ada'nın hem ekolojik hem ekonomik programı... 
Küba'nın doğal güzelliklerini doyasıya deneyimleyeceğimiz, ekolojik
başarılarını yerinde göreceğimiz, cennet köşesi bir eko-köyde adanın en
özgün otellerinden birinde konaklayacağımız benzersiz bir program
hazırladık. Bunu da sizlere klasik programlarımızın zenginliğinden
kısmadan en uygun fiyatla sunduk. Hem ekolojik hem ekonomik
programımıza da Eko2Küba dedik. 



küba

TK 183 sayılı uçuşla saat 02.05’te Havana’ya hareket
Yaklaşık on üç saat süren uçuşun ardından yerel saatle 08.45’te
Küba’nın başkenti Havana’ya varış 
Miramar ve Playa semtlerinden geçerek Havana Üniversitesi, canlı La
Rampa Caddesi, meşhur Hotel Nacional’e ev sahipliği yapan
başkentin merkezi konumundaki Vedado semtindeki Kübalı aileler
tarafından işletilen pansiyonlara (Casa) transfer ve valizlerin
bırakılması
Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü ziyaret
Küba devrim tarihinden ilginç kesitler sunan Devrim Müzesi’ni ziyaret
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Eski Havana’da
yürüyüş turu (San Fransisco de Asis Meydanı, Silahlar Meydanı,
Katedral Meydanı, Eski Meydan, Havana’nın İstiklal caddesi Obispo,
Ernest Hemingway’in Havana’da sürekli kaldığı Ambos Mundos Oteli,
Ernest Hemingway’in müdavimi olduğu daiquiri’leriyle meşhur
Floridita, Capitolio, Çin Mahallesi)
Casa’larda konaklama

İstanbul – Havana

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki THY kontuarında saat
22:30'da buluşma

08 ARALIK 2022
Perşembe

GÜN 01
09 ARALIK 2022 Cuma
İstanbul – Havana

Casa

Kahvaltı

Casa konaklaması
ne demek?

Ok
u
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küba

Kahvaltı
Playa Del Este’nin beyaz kumsalları ve turkuaz denizinde yüzme keyfi
Ernest Hemingway’in müze-evini ziyaret
Öğle yemeği için serbest zaman
Modern Küba sanatının gelişimini takip edeceğimiz ve devrim sonrası
sanat akımlarını tanıyacağımız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’ni
ziyaret
Resim ve el sanatı ürünlerinin sergilendiği Almacenes San Jose Pazar
Yeri’ni ziyaret

Coşkulu mitinglere ev sahipliği yapan Tarihi Devrim Meydanı’nı ziyaret
Casa’lara dönüş ve konaklama

                           Klasik Amerikan otomobilleriyle şehir turu
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GÜN 02
10 ARALIK 2022 Cumartesi
Havana – Playa Del Este –
Havana

Casa

Kahvaltı

Gruba özel otobüs

Küba'nın
simgesi klasik
otomobiller

Oku



küba

Kahvaltı
Kübalı sanatçı Jose Fuster’in evinin de bulunduğu adıyla anılan
sanat sokağı Fusterlandia’yı ziyaret
Her Pazar renkli Afro-Küba buluşmalarına ev sahipliği yapan
Callejon de Hammel’i ziyaret
Serbest zaman
Casa’lara dönüş ve konaklama

Yalnızca Küba’dan
alabileceginiz 9 sey

Ok
u
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GÜN 03
11 ARALIK 2022 Pazar
Havana

Casa

Kahvaltı

Gruba özel otobüs

,

,



küba

Kahvaltı
Sosyalist Küba’nın ABD’ye kıtada ilk askeri yenilgisini yaşattığı Domuzlar
Körfezi’ne hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık üç buçuk saat süren yolculuğun ardından
Domuzlar Körfezi’ne varış
Ülkenin dört bir yanından gelen gençlere sanat eğitiminin verildiği Korimakao
kültür sanat projesini ziyaret
Zengin habitatıyla Küba’nın en önemli sulak alanlarından biri olan Cienaga de
Zapata Ulusal Parkı’nı ziyaret
Cienaga de Zapata Ulusal Parkı bünyesindeki timsah yetiştirme çiftliğini
ziyaret
ABD’nin Küba’yı işgal girişimini anlatan Domuzlar Körfezi Müzesi’ni ziyaret
“Güneyin İncisi” olarak adlandırılan Cienfuegos kentine hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık bir buçuk saat süren yolculuğun ardından
Cienfuegos’a varış
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cienfuegos tarihi kent
merkezinde kısa yürüyüş turu
Öğle yemeği için serbest zaman
Küba’nın en eski kentlerinden biri olan ve kolonyal mimarisiyle bir açık hava
müzesini andıran Trinidad’a hareket
Casa’lara yerleşme
Trinidad’ın en ünlü eğlence merkezlerinden Casa de la Trova’da canlı müzik
eşliğinde dans gecesi (İlk kokteyliniz bizden)
Casa’larda konaklama

Ok
u
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GÜN 04
12 ARALIK 2022 Pazartesi
Havana – Domuzlar Körfezi –
Cienfuegos – Trinidad

Casa

Kahvaltı

Gruba özel otobüs

Zapata Yarımadası’nda
yapılacak en iyi 5 aktivite



küba

Kahvaltı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Valle de los
Ingenios’u (Şeker Vadisi) ziyaret
Kolonyal dönemde köleleri izlemek için inşa edilen Iznaga Kulesi’ne
tırmanış
Trinidad şehir merkezine dönüş
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Trinidad tarihi kent
merkezinde yürüyüş turu
Meşhur Taberna Canchanchara’da dinlenme molası
Mahalle ziyareti ve Kübalıların bizim için hazırlayacağı sokak
partisinde buluşma
Casa’larda konaklama

EK-1  PAKET  TUR  BROŞÜRÜ  / SAYFA  7

e
k

o
2

yani bizim ada

GÜN 05
13 ARALIK 2022 Salı
Trinidad – Valle de los
Ingenios – Trinidad

Casa

Kahvaltı

Gruba özel otobüs

Trinidad'da sokak
bulusması

Ok
u



küba

Kahvaltı
Che’nin kenti olarak bilinen Santa Clara’ya hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık iki saat süren yolculuğun ardından
Santa Clara’ya varış
Puro Fabrikası’nı ziyaret
Che ve yoldaşlarının naaşlarının bulunduğu anıt mezarı ziyaret
Che’nin yaşam hikayesinin ve kişisel eşyalarının sergilendiği
Che Müzesi’ni ziyaret
Öğle yemeği için serbest zaman
Che komutasındaki birliklerin diktatör Batista’ya ait silah yüklü
treni durdurarak devrimin kaderini belirleyişini anlatan Zırhlı
Tren Müzesi’ni ziyaret
Las Terrazas’a hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık dört saat süren yolculuğun
ardından Las Terrazas’a varış
Otele yerleşme
Otelde konaklama
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GÜN 06
14 ARALIK 2022 Çarşamba
Trinidad – Santa Clara – 
Las Terrazas

Hotel Moka

Kahvaltı

Gruba özel otobüs

Che ve Çocuk 
Heykeli

Oku



küba

Kahvaltı
Las Terrazas köyünde gezinti
San Juan Nehri’nde yüzme molası
Dünyanın en iyi tütünlerinin yetiştirildiği Pinar del Río’ya
hareket
Özel otobüsümüzle yaklaşık iki saat süren yolculuğun ardından
Pinar del Río’da bir tütün çiftliğini ziyaret
Dos Hermanas Vadisi’nde bulunan tarih öncesi konulu modern
kaya resmini ziyaret
Seyir tepesinden UNESCO Dünya Mirası listesindeki Viñales
Vadisi’nin manzarasına bakış
Las Terrazas’a dönüş
Otelde konaklama

EK-1 PAKET  TUR BROŞÜRÜ  / SAYFA  9

e
k

o
2

yani bizim ada

GÜN 07
15 ARALIK 2022 Perşembe
Las Terrazas – Viñales – 
Las Terrazas

Hotel Moka

Kahvaltı

Gruba özel otobüs

Küba'nın
cennet kösesi:
Teraslar

Oku

,



küba
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GÜN 08
16 ARALIK 2022 Cuma 
Las Terrazas – Havana – İstanbul

Erken saatlerde yurda dönüş için Havana José Martí
Uluslararası Havalimanı’na hareket
TK 183 sayılı uçuşla İstanbul’a yolculuk

Havana - İstanbul uçuşu

GÜN 09
17 ARALIK 2022 Cumartesi
İstanbul 

Karakas’ta yapılan bir buçuk saatlik duraklamayla birlikte
(uçaktan inilmeyecektir) toplam yaklaşık on altı buçuk
saat süren uçuşun ardından yerel saatle 10.10’da
İstanbul’a varış

İstanbul



Her odada klima, özel banyo ve tuvalet ile sıcak su bulunmaktadır.
Havana’da apartman daireleri, Trinidad’da müstakil evler tercih edilmektedir.

Söz konusu tur bedeli:
- İstanbul » Havana » İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletini (aşağıdaki uçuş detaylarını inceleyiniz), 
- seyahat sağlık sigortasını (yalnızca Türkiye’de ikamet belgesi bulunan ve seyahat çıkış noktası
Türkiye olan katılımcılarımıza yapılabilmekte olup diğer katılımcılarımızın kendileri için sigorta
yaptırmaları zorunludur),
- Kübalı aileler tarafından işletilen pansiyonlarda (Casa’lar) 5 gece konaklamayı,

- Las Terrazas’ta 4 yıldızlı otelde 2 gece konaklamayı,
- tüm kahvaltıları,
- programda belirtilen müzelerin giriş harçlarını,
- Casa de la Trova’da dans gecesi ve Korimakao Kültür Sanat Projesi ziyareti dâhil olmak üzere
programda yer alan tüm kültürel etkinliklerin ücretlerini,
- Eski Amerikan arabalarıyla şehir turu, Viñales gezisi, Cienaga de Zapata Ulusal Parkı ziyareti,
Valle de los Ingenios (Şeker Vadisi) gezisi, Las Terrazas eko-köyü ziyareti dâhil olmak üzere
programda yer alan bütün çevre gezilerini,
- Küba’daki şehirlerarası ulaşım hizmetlerini,
- rehberlik ve tercüme hizmetlerini,
- BİZİM ADA Küba Cep Rehberi’ni kapsamaktadır.

TUR BEDELİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
Yukarıda sıralanan hizmetler haricindeki hiçbir masraf veya kişisel harcama kalemi (Küba vizesi, yurtdışı
çıkış harçları (Türkiye’de 50 TL), fazla bagaj ücreti, ulusal ve uluslararası telefon aramaları, ekstra yiyecek
ve içecekler, kişisel harcamalar ve bahşişler vb.) tur bedeline dahil değildir.

Bahşişler tur lideri tarafından tur başlangıcında, havaalanında elden toplanmaktadır ve kişi başı 50
EUR’dur. Bahşişler yerel rehber, araç sürücüsü ve programa dahil olan ziyaret noktalarında
dağıtılmak üzere toplanmaktadır. Katılım zorunludur.

Tura bir kişi olarak katılıp iki kişilik odada konaklamak isteyen katılımcılarımızın yanına tur başlangıç
tarihinden otuz (30) gün öncesine kadar oda arkadaşı bulunamaması halinde söz konusu katılımcılarımızın
tek kişilik oda farkını ödemeleri gerekecektir. 

Tur kontenjanı 28 KİŞİ ile sınırlıdır.

TUR BEDELİNE DÂHİL OLAN HİZMETLER

FİYAT
TUR BEDELİ çift kişilik odada konaklama halinde kişi başı 1599 EUR’dur. 
Tek kişilik odada konaklama halinde ilaveten 350 EUR tutarında oda farkı ödenmelidir.
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ÖDEME BİLGİLERİ
REZERVASYONUN KESİNLEŞMESİ tur  sözleşmesinin imzalanması ve 500 Avro tutarındaki  i lk
ödemenin yapı lmasıyla gerçekleşir .  Kalan tutar,  tur  kalkış tar ih inden en geç 30 (otuz) gün önce
tamamlanmalıdır .

KREDİ KARTIYLA ÖDEME  koşul lar ı  hakkında bi lg i  a lmak iç in bilgi@bizimada.com.tr
adresinden veya +90 312 418 3858 numaral ı  te lefondan Biz im Ada Tur izm Seyahat Acentesi  i le
temasa geçiniz.  

Faturalar tur  b i t iş  tar ih in i  takiben on beş (15) gün iç inde düzenlenecekt i r .

ULAŞIM
Tur katılımcıları için buluşma noktası İSTANBUL HAVALİMANI’dır. İstanbul Havalimanı’na şehir dışından
ulaşacak olan katılımcılarımız İÇ HAT UÇUŞLARINI Bizim Ada Turizm Seyahat Acentesi’nden temin
edebilir.

TÜRK HAVA YOLLARI ile uçuş detaylarımız YEREL SAATLERLE aşağıdaki gibidir:

* Dönüş uçuşunda Venezuela Karakas’ ta yaklaşık bir  buçuk saat l ik  duraklama yapı lmakta,  yolcular bu süre iç inde uçakta
kalmaktadır .

Küba sınırları içerisinde programın gerektirdiği tüm karayolu transfer ve ulaşım hizmetleri GRUBA ÖZEL
KLİMALI OTOBÜS ile sağlanacaktır. 

VİZE VE SİGORTA KOŞULLARI
BORDO PASAPORT sahibi TC yurttaşlarının Küba Turist Vizesi almaları gerekmektedir. Küba Turist
Vizesi mülakat gerektirmemekte ve Bizim Ada Turizm Seyahat Acentesi tarafından verilmektedir.
YEŞİL PASAPORT sahibi TC yurttaşları bu vizeden muaftır.

KOLAY VİZE! Vize başvurusunu Bizim Ada Turizm Seyahat Acentesi aracılığıyla yapacak olan
katılımcıların, tur bit iş tarihi it ibariyle en az altı (6) ay geçerli l ik süresi ve en az iki (2) boş sayfası
olan pasaportlarının resimli sayfasının fotoğrafını acenteye ulaştırmaları yeterlidir. Vizeler seyahat
tarihinden 1 ay önce düzenlenmektedir. Ücretlendirme vizelerin düzenleneceği tarihteki vize
harcı bedeli üzerinden yapılır.

TC YURTTAŞI OLMAYAN KATILIMCILAR, seyahat edilecek ve transit geçişte kullanılacak ülkelerin
resmi makamlarından olası farklı vize prosedürleri hakkında bilgi edinmek ve gerekli vizelerini
almakla yükümlüdür.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI yalnızca Türkiye’de ikamet belgesi bulunan ve seyahat çıkış noktası
Türkiye olan katılımcılarımıza yapılabilmekte olup diğer katılımcılarımızın kendileri için sigorta
yaptırmaları zorunludur.

TARİH KALKIŞ
YERİUÇUŞ NO

09 ARALIK 2022 İSTANBUL
İSTANBUL

TK 183

TK 183* 16 ARALIK 2022 HAVANA
JOSE MARTI

VARIŞ
YERİ

VARIŞ
SAATİ

KALKIŞ
SAATİ

HAVANA
JOSE MARTI 08.4502.05

10.15 10.10
(17 ARALIK)

İSTANBUL
İSTANBUL
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Katılımcılarımızın seyahat hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız KÜBA HAKKINDA BİLGİ
VE HATIRLATMA NOTLARI tur başlangıç tarihinden bir hafta önce katılımcılara e-postayla gönderilecektir. 

Katılımcılarımız adına düzenlenen SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ve ELEKTRONİK UÇAK BİLETİ
uçuştan üç gün önce katılımcılarımıza e-postayla gönderilecektir. 

PROGRAM TARİH VE İÇERİĞİNDE pandemi koşulları sebebiyle değişiklik olabilir. 
Tur kontenjanının yüzde 80’ine ulaşılamaması halinde tur iptal edilebilir. Bu durumda iptal bildirimi, hareket
tarihinden en az yirmi gün önce katılımcılara iletilecektir.

Seyahat tarihinde Küba’da HAVA SICAKLIĞI gündüzleri 28°C, geceleri 19°C
civarında olacaktır. 

Lütfen bavulunuzu yazlık giysilerden oluşturun. Terlemeye karşı bol miktarda
tişört, uzun yürüyüşler için rahat ayakkabı / sandalet götürün.
Dileyenler DENİZE GİRMEK İÇİN yanlarında mayolarını götürebilirler; her
halükârda şapka ve güneş kreminizi götürmeyi unutmayın.
Kübalılar klimayı bir hayli soğuk derecelerde tutmaya alışıklar. Otobüs
seyahatlerinde ve zaman zaman müze vb. kapalı mekânlarda üşümemek için
yanınızda mutlaka bir HIRKA / KAZAK / ŞAL bulundurun.
Ani tropik yağmurlar için YAĞMURLUĞUNUZU / ŞEMSİYENİZİ yanınıza
almayı unutmayın.

ÖNEMLİ NOTLAR

Katılımcılarımızın seyahat hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız
KÜBA HAKKINDA BİLGİ VE HATIRLATMA NOTLARI tur başlangıç
tarihinden bir hafta önce katılımcılara e-postayla gönderilecektir. 

Yanınızda döviz olarak ABD doları değil, AVRO bulundurun. Küba’da döviz
bürolarında ABD doları hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. Küba’da gündelik
alışverişlerde döviz değil, sadece Küba Pesosu (CUP) kullanılacaktır.
Yanınızda götürdüğünüz döviz, Havana’ya inildiğinde havaalanındaki veya
otellerdeki döviz bürolarında (CADECA) bozdurularak CUP alınacak ve
alışverişlerde bu para birimi kullanılacaktır. 1 AVRO = YAKLAŞIK 30 CUP 
Yanınızda götüreceğiniz nakit para miktarını, alışverişte KREDİ KARTI VE
BANKA KARTI kullanma olanağınız olmayacağını hesaba katarak belirleyin.
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Karanfi l  Sokak  37/6  Kızı lay   Ankara
 

+90 (312)  418 3858 |  b i lg i@biz imada.com. t r
www.b iz imada.com. t r

İLETİŞİM
Her tür lü sorunuz ve başvurunuz iç in bize bi lg i@bizimada.com.tr  adresinden
veya +90 312 418 3858 no’ lu te lefondan ulaşabi l i rs in iz.

Saygı lar ımızla,

Biz im Ada Tur izm Seyahat Acentesi
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