
 

 

КУБА – ХАВАНА И ВАРАДЕРО  

Един спомен от недалечното минало…  

Посетете Острова на свободата преди вятъра на промяната 

 
Маршрут: София-Мадрид-Хавана-Варадеро-Мадрид-София 

 

Дата на пътуване: 
16.11.2018 – 26.11.2018 

 
11 дни/ 9 нощувки 

2 нощувки в Мадрид, 3 нощувки в Хавана, 4 нощувки във Варадеро 
 

ПРОГРАМА: 
 
1-ви ден 16.11.18: София-Мадрид 

Среща на летище София 2 часа преди полета София-Мадрид. Отпътуване в 18:25 ч. 

Пристигане в Мадрид в 21:15 ч. местно време. Трансфер до хотела. Нощувка. 

 

2-ри ден 17.11.18:  Мадрид 

Закуска. Пешеходен тур на Мадрид с екскурзовод на български (около 3 часа). 

Следобед – свободно време. Нощувка. 

 

3-ти ден 18.11.18:  Мадрид-Хавана 

Закуска. Трансфер до летището за директен чартърен полет от летище Мадрид в 13:30 

ч. Каца в Хавана, Куба в 17:30 ч. местно време. Трансфер до хотела.  Нощувка.  

 

4-ти ден 19.11.18: Хавана 

Закуска. Полудневна екскурзия в колониална Хавана, включена в цената (с обяд).   

Стара Хавана (Havana Vieja) е включена в Списъка на световното културно наследство 

на  ЮНЕСКО през 1982 г. По време на тура ще се разходите по популярните улици 

“Прадо” и “Ла Рампа”. Минути за снимки пред прочутия бар Бодегита дел Медио (La 

Bodeguita del Medio), където Ърнест Хемингуей, авторът на „Старецът и морето”, обичал 

да пие тук мохитото и дайкирито си. Спирка пред Капитолио, точно копие на Капитолия 

във Вашингтон. Сградата в стил Ар нуво, в която се е помещавал парламентът до 

революцията, сега е  дом на Академията на науките и на няколко музея. Следва обяд с 

включени напитки. Следобед - посещение на галерията на Маикел Херера (Maykel 

Herrera). Фотопауза от Университета на Хавана и кратка спирка на Площада на 

революцията. Завръщане в хотела. Свободно време. Нощувка. 

 

5-ти ден 20.11.18: Хавана 

Закуска. Отпътуване на запад от Хавана към провинция Пиняр дел Рио (Pinar del Rio) за 

целодневна екскурзия в долината Винялес (Viñales), включена в цената (с обяд). 

Земеделският район е със статут на Национален парк с площ 132 кв. м, в който се 



 

 

отглежда висококачествен тютюн, и е включен в Списъка на световното природно 

наследство на ЮНЕСКО през 1999 г.  

Посещение на Къща Виахеро (La Casa del Viajero), където се обработват над 38 000 т 

тютюн годишно, добивани в плантациите наоколо. След освежаващи напитки ще 

разгледате култивирани тютюневи насаждения. Посещение на Мирадор де лос 

Хасминес (Mirador de los Jazmines – в превод Жасминовата наблюдателница), откъдето 

ще се полюбуваме на красивата долина. С лодка ще се спуснем в Индианската пещера 

(Cueva de los Indio). Следва обяд. Следобед – свободно време за снимки на гигантската 

фреска на художника Леовихилдо Гонсалес, изрисувана върху 120 м скала в планината 

Сиера де лос Органос (Sierra de los Órganos). Тя е реплика на праисторически скални 

рисунки, открити в Куба през последните десетилетия. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

6-ти ден 21.11.18: Хавана – Варадеро 

Закуска. Освобождаване на хотела и трансфер до Варадеро с автобус. Настаняване в 

хотела. Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.  

 

7-ми ден 22.11.18: Варадеро 

Закуска. Свободно време за плаж или 

Целодневна екскурзия „Трите града – Санта Клара,Тринидад,Сиенфуегос“ с автобус  

(включен обяд) - Цена 180 евро/353 лв 

Тръгване от хотела с ексурзовод. Транзитна спирка в "Parador Fiesta Campesina" на 

Националната магистрала. Посещение на Санта Клара, типичен кубински град,където 

ще посетим Площада на Че Гевара и бронирания влак. След това ще продължим 

маршрута до Тринидад през провинция Санти Еспиритус. Време за обяд. Обиколка на 

Тринидад с посещение на главния площад,къщата Алфареро,пазара на занаятчиите и 

старата хасиенда от 18 век – Канчанчара. Отпътуване към Сиенфуегос или перлата на 

юга, където ще посетим Двореца на долината. Връщане във Варадеро. Нощувка. 

 

8-ми ден 23.11.18: Варадеро 

Закуска. Свободно време за плаж или  

Целодневна екскурзия до полоустров Гуама с автобус (включен обяд) – Цена 94 

евро/184 лв -Отпътуване към биосферния резерват Сиенага де Сапата (Ciénaga de 

Zapata National Park) – световноизвестен парк с прекрасни плажове, любимо място за 

орнитолози и гмуркачи. Кратка пауза за почивка във фермата Фиеста Кампесина (Fiesta 

Campesina), след което ще продължим към селцето Ла Бока (La Boca) в Природен парк 

Монтемар (Montemar Natural Park), където ще посетим ферма за крокодили. После ще 

прекосим Лагуната на съкровищата (Laguna del Tesoro), за да стигнем до етнографското 

селище Алдеа Таина (Aldea Taína). То е реплика на селцата от предколумбовата епоха. 

Обяд в местен ресторант. Трансфер обратно до хотела във Варадеро. Нощувка. 

 

9-ти ден 24.11.18: Варадеро 

Закуска. Свободно време за плаж, разходки и забавления. Нощувка. 

 

10-ти ден 25.11.18 -  Варадеро - Мадрид 

Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хавана за директен чартърен полет за 

Мадрид в 19.30 ч.  

 

11-ти ден 26.11.18- Мадрид - София 

Пристигане в Мадрид в 10.10 ч., вечерта в 21:55 ч. отпътуване за София, пристигане в 

София в 02:30 ч. на 27.11.18.  

 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НА ВЪЗРАСТЕН В ДВОЙНА СТАЯ: 
 

Хотели 16.11.18 – 26.11.18 

Ibis Madrid Aeropuerto Barajas Hotel 3* 

Habana Riviera by Iberostar 4* 

Iberostar Playa Alameda 5* 

Резервация до 31.08.2018 

€1699/3323 лв. 

 

 

€1599/3128 лв 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3753-ibis-madrid-aeropuerto-barajas/index.shtml
http://www.iberostarhabanariviera.website/
http://www.iberostarplayaalameda.website/


 

 

Цената  включва: 

 
 самолетен билет Мадрид-Хавана-Мадрид с включени летищни такси (към 

дата 10.07.2018); 
 виза за Куба – 25 евро; 
 2 нощувки в Ibis Madrid Aeropuerto Barajas Hotel 3*или подобен, на база 

нощувка; 
 3 нощувки в Habana Riviera by Iberostar 4* в Хавана на база нощувка и 

закуска; 
 4 нощувки в Iberostar Playa Alameda 5* във Варадеро на база All inclusive; 
 всички трансфери описани в програмата; 

 пешеходен тур на Мадрид на български език (около 3 часа); 
 посещение на колониална Хавана с включен обяд, полудневна; 

 екскурзия до долината Винялес с включен обяд, целодневна; 
 медицинска застраховка с покритие 10 000 евро.  

 

Цената не включва: 
 самолетен билет София-Мадрид-София (цената варира в зависимост от 

датата на купуване) 
 разходи от личен характер; 

 допълнителни екскурзии; 
 застраховка „Отмяна на пътуване”  

 

ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Заминаване - София (SOF) >> Мадрид (MAD) 

16.11.18 
Полет 

W6 4401 

Заминава София (SOF) в 18:25 ч. 

Пристига Мадрид (MAD) в 21:15 ч. 

 

Заминаване - Мадрид (MAD) >> Хавана (HAV) 

18.11.18 
Полет 

EVE825 

Заминава Mадрид (MAD) в 13:10 ч. 

Пристига Хавана, Куба (HAV) в 17:30 ч. 

 

Връщане – Хавана (HAV) >> Мадрид (MAD) 

25.11.18 
Полет 

EVE826 

Заминава Хавана (HAV) в 19:30 ч. 

Пристига Мадрид (MAD) в 10:10 ч. + 1 

 

Заминаване - Мадрид (MAD) >> София (SOF) 

26.11.18 
Полет 

W6 4402 

Заминава Mадрид (MAD) в 21:55 ч. 

Пристига София (SOF) в 02:30 ч. + 1 

 
Допълнителни екскурзии: 
Рио Канимар (от Варадеро с включен обяд) Цена 106 евро/208 лв 

Тръгване от хотела. Шнорхелинг на плажа Корал. Ще посетим пещерата на Сатурн,като 

ще имаме възможността да плуваме. Разходка с лодка по река Канимар, наслаждавайки 

се на красивата природа на това райско място.Ще плаваме 11 километра през един от 

най-емблематичните и интересни водни пътища на региона. Обяд и време за 

развлечение (гребане лодки, езда или релакс в хамаци). Панорамна обиколка на град 

Матанес.Трансфер до хотела.  



 

 

 

Seafari Cayo Blanco Plus (от Варадеро с  обяд) Цена 194 евро/380 лв 

Отпътуване от хотела. Разходка с катамаран и шнорхелинг на коралов риф. Време за 

плаж в Кайо Бланко. Обяд (омар, скариди, октопод, пиле, хляб, ориз, зеленчуци, обяд, 

десерт, кафе). Включени напитки, снаксове и анимация по време на разходката с 

Катамаран. Също така включва 10 минути игра с делфини. 

 
Забележка: Часовете на полетите се препотвърждават седмица преди 

пътуването. 
 

Начин на плащане: депозит 50% от пакетната цена при записване; 
доплащане до 45 работни дни преди датата на отпътуване. 

 
Необходими документи: копие на международен паспорт с мин. валидност 6 
месеца преди датата на екскурзията, за деца до 18 г., пътуващи с един или без 

родител, се изисква нотариална заверка от единия или от двамата родители. 
 

Срокове за анулации и неустойки: 
 От направата на резервация до 60 дни преди датата на заминаване – 360 

евро 

 От 59 дни до 30 дни – 50% от пакетната цена 
 От 29 дни до деня на отпътуване – 100% от пакетната цена 

 
Забележка: Моля да имате предвид, че самолетният билет подлежи на 
неустойка при анулация. Условията за анулация и/или промени в билета се 

проверяват при правенето на резервация в зависимост от условията на 
тарифата на авиокомпанията, по която са запазени/ издадени билетите. 

Наличните места в хотелите, както и самолетните билети по пакета са на база 
заявка-потвърждение. 
 

Забeлежки: 
 минимален брой туристи – 15; 

 водач от туроператора при събран минимум от 15 човека; 
 срок за набиране на участници - 30 дни преди датата на пътуване 
 срок за уведомление при недостигнат минимум пътуващи - 30 дни преди 

датата на пътуване 
 програмата не е подходяща за лица с ограничена подвижност 

 хотелите, които сме избрали за вас предлагат много добро съотношение 
качество/цена и са с отлични отзиви; 

 цените подлежат на препотвърждение към момента на резервация; 

 
Необходими документи: 

 Международен паспорт с мин. валидност 6 месеца преди датата на 
пътуването. 

 Визата за Куба за български граждани е електронна  

 За деца до 18 години, пътуващи с един или без родител е нужна 
нотариална заверка от единия или отдвамата родители. 

 Пътуването е без медицински изисквания за имунизации. 
 

Вид използван транспорт:  
Самолет;Автобус;Лодка 
 

„Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на 
допълнителна  застраховка “Отмяна на пътуване” на ЗАД “ Армеец”, по чл. 80, 

ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на 
пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни 



 

 

причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяванена дело, 

съкращаване от работа и др. Повече информация в офиса на фирмата.  
 

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по 
смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 18 519 1315 0000628702  

на ЗАД “ Армеец” 

 

 
 
 
 
 

Информация и записване: Виолета Георгиева 

София 1000, ул. “Г.С.Раковски”108, офис 605;  

тел./факс 02/ 988 05 89; GSM 0889 26 31 09 

e-mail: fpim_adv@abv.bg;  info@fpim-bg.org 

 

Банковата сметка в лева: 

"Бета турс БГ" ООД  

Юробанк И Еф Джи България АД  

SWIFT BIC: BPBIBGSF  

IBAN: BG13 BPBI 7940 1066 4551 01 

mailto:fpim_adv@abv.bg
mailto:info@fpim-bg.org

