
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Gün: 14/15 ŞUBAT 2018     İSTANBUL- HAVANA                                                                                 

Bugün , 14 Şubat 2018 tarihinde, BURSA / FSM BULVARINDA  saat  18:30’da buluşmamız 

var, buradan özel otobüsümüz ile İstanbul Atatürk Havalimanına hareket edeceğiz. 

Havalimanına varışımızı takiben, Check in İşlemlerimizi yapacağız, Türk Hava Yolları tarifeli 

seferi ile 15 Şubat 2018 de saat 02:00 de Küba ‘ya yolculuğumuz başlıyor. 

Yerel saat ile 07:35’de Havana’ya ulaşıyoruz, bizi bekleyene özel otobüsümüz ve yerel 

rehberimiz eşliğinde turumuz başlıyor. 

                                                HAVANA ŞEHİR TURU – TAM GÜN 

Karayipler’in en büyük ve canlı kenti olan Küba'nın başkenti Havana büyüleyici, çekici, 

eğlenceli , şaşırtıcı, kent enerjisi, müziği, sürprizleri ve ruhuyla içinizi mi sararacak , Başkent 

Havana’nın merkezi ,Habana Vieja – Eski Havana-Centro Havana – Merkezi üç bölgeye 

ayrılan Başkenti adım adım gezeceğiz... İspanyol mimarisinin etkileyici örneklerine sahip, 

50'li yılların Havana'yı gezmeye başlıyoruz. UNESCO’nun koruması altında olan Barok tarzı 

binalar ile ünlü sokaklar, Devrim öncesi Amerikan etkisini gösteren Washington’daki 

Capitol’den esinlenerek yapılmış El Capitolio, Katedral Meydanı,  Prado Caddesi, Kübalıların 

sabahlara kadar oturup sohbet ettiği Malecon Sahil Şeridi, Ernest Hemingway’in gittiği 

barlar sokağı, Palacio de los Marqueses de Aguas Claras, Centro Wilfredo Lam, Casa de 

Lombillo, La Bodequita del Medio ,Floridita ,Museo de Arte Colonial ,Taller Experimental de 

Grafica , Carlos Manuel de Cespedes Heykeli, . Mercaderes , Obrapia Caddeleri,Museo de 

Tabaco – Tütün Müzesi, Plaza Vieja , Camara Oscura ,Capitolio Nacional görülecek yerler 

arasında. ÖĞLE YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. Daha sonra Küba’nın gerçek Ron’u 

olan Havana Club Ron musesini gezip Ron’un nasıl yapıldığını göreceğiz.  Öğleden sonra  

 Eski Havana'ya gidiyoruz. Şehir turu, Küba'nın olağanüstü başkentinin sömürge ruhunu 

yakalar. Havana,16. yüzyıldan kalma tarihi, eski sömürge binalarla çevrili ve tarihe batmış 

durumda. Tarihi Plaza de Armas ve Plaza de la Catedral meydanları, büyüleyici bir 

mimariye sahip olup sömürge zamanındaki dokuyu hala korumaktadır. Eski Havana'dan 

limana doğru Plaza de San Francisco de Asis ve Plaza Vieja'daki duraklarla devam ediyoruz. 

Daha sonra devrim müzesini ziyaret ediyoruz. Müzeden sonra havanda bulan Atatürk 

Heykeli ziyaret ediyoruz ,AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır.                          

konaklama Havana'daki otelimizde  

2.Gün: 16 ŞUBAT 2018         VİNALES VADİSİ  PINAR DE RİO 

Sabah Kahvaltının ardından,çevre gezilerimize devam ediyoruz. Vinales & Pinar Del Rio 

gezisine çıkıyoruz. Küba’nın en güzel bölgelerinden biri olan ve meşhur Küba purolarının 

yapıldığı Pinar del Río’yu, ünlü Küba tütününü yetiştirildiği tütün tarlası ve çiflik evini 



göreceğiz. El yapımı Küba purosunun yapım aşamalarını canlı göreceğimiz Puro fabrikası 

gezeceğiz. Beyaz adamın adaya geldikten sonra zülümden kaçan yerlilerin yaşamak için 

sığındıkları mağaralardan biri olan içinden nehir geçen “La Cueva de Los indios “ mağrasının 

içinde küçük bir tekne ile gezeceğiz.Öğle yemeğimizi tipik Küba köylerinin bulunduğu 

Viñales Vadisi’nde aldıktan sonra 120 metre yüksekliğindeki The Mural de la Prehistoria’yı 

göreceğiz. Vilades vadisindeki bu dağı 18kişi sadece resim fırçası kullanarak 4 yılda 

boyamışlar... konaklama Havana'daki otelimizde  

3.Gün:17 ŞUBAT 2018            HAVANA- VARADERO 

Sabah kahvaltının ardından,Havana'daki otelimizden ayrılarak Karayip denizinin incisi ve 

türkuaz  denizi ile ün yapmış bir tatil şehri olan ve bembeyaz sahilleri olan Varadero şehir 

merkezini  gezeceğiz ,serbest program..(ÖĞLE- AKŞAM  YEMEKLERİ )                                        

ALL INCLUSIVE -HERŞEY DAHİL  

(YEMEKLER VE İÇECEKLER )  konaklama Varadero'daki otelimizde  

4.Gün: 18 ŞUBAT 2018        SANTA CLARA- CİENFUEGOS-TRİNİDAD 

Sabah kahvaltının ardında  Küba’nın tam ortasında kalan , aynı zamanda Che Guevara’nın 

şehri olarak bilinen ve Küba Devrimi’nin son çatışması yaşanan Santa Clara'ya hareket 

ediyoruz..Şehir turu Che Guevara Müzesi ve Mezar Anıtı'nı ziyaret edecegiz.Ernesto Che 

Guevara anıtı kompleksi, 2011 yılında ulusal bir anıt ilan edilmiş, ekim 1997'den günümüze 

kadar,Che'nin kalıntılarının yanı sıra Bolivya'ya düşen yoldaşlarının evinde bulunan anıt 

müzeyi  ziyaret ettikten  sonra Cienfuegos hareket ediyoruz ..ÖĞLE YEMEĞİ yerel 

restoranda alınacaktır. İsmini Devrim’in en ünlü gizli kahramanlarından komutan 

Camillo’nun soyadını almış şirin yeri gördükten sonra Küba’nın en eski şehirlerinden birisi 

olan ,Camilo buralarda Castro ve Che Guevara kadar tanınmasa da, Küba’da devrimi 

gerçekleştiren başlıca kahramanlardan biri olarak, o koskoca Devrim Meydanı’nda bile 

kocaman silueti ile yerini almış olduğunu gördükten sonra,Trinidad’a doğru yola çıkıyoruz 

Akşam Yemeği  otelimizde  alınacaktır. konaklama Trinadad 'ki otelimizde  

5.Gün:19 ŞUBAT 2018        TRINIDAD 

Sabah kahvaltının ardından ilk görüşümüzde,şaşkınlık ile hayranlık arasındaki yaşaya camız 

duygular,başka bir dünya ,renkli, çoğunlukla tek katlı olan evleri, dar sokakları ve Küba 

geneline yayılmış güler yüzlü insan popülasyonu ile hemen ısınacağımız, merkeze ulaştığınız 

takdirde yine ortalığın bir film setine döndüğünü ve sokaklarda dans eden insanlarla dolu 

olduğunu göreceğimiz Trinada turumuza başlıyoruz... bu şehir 1514 yılında kurulmuş ve 

UNESCO 1988 yılında Dünya Mirası Listesi olarak tescil edilmiştir. Sömürge ve tarihi merkez 

pitoresk, otantik ve pastel renklerine sahip, merkezi  yayalaştırılmış ve engebeli taş caddeler 



Plaza Mayor'a kadar girmektedir. Trinidad'ın kendisi açık hava müzesi gibi olmasına rağmen 

tur sırasında dileyen konuklarımızla ,bir gerçek müze ziyaret edilecek; bu çalışma saatlerine 

bağlı olarak Belediye Tarihi veya Romantik Müze olabilir...Sonraki durağımız Bar La 

Canchánchara... sadece güzel bir ada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çok popüler bir 

mekan 1723 yılından kalma bir köşkte yer alan, bu ev limon suyu, bal ve romdan yapılmış, 

sırlı seramik kaplarda servis edilen bir içeceğin adını taşımaktadır... ... Şehir: 1819 yılında, 

Fransız yerleşimciler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, özellikle mimarlık, vitray cam ve 

pencereler: birçok yapıda etkin olarak görülmektedir. Ayrıca, sokaklar, geniş, düz ve 

büyüleyici güzelliktedir dileyen konuklarımız tadına baktıktan sonra serbest program...          

ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ OTELİMİZDE ALINACAKTIR. konaklama Trinadad 'ki otelimizde  

6.Gün:20 ŞUBAT 2018           CİEAGO DE AVİLA -CAMAGUEY   

Sabah kahvaltının ardından  1819 yılında, Fransız yerleşimciler tarafından kurulmuştur. Bu 

nedenle, özellikle mimarlık, vitray cam ve pencerelerde  birçok yapıda etkin olarak görünen, 

geniş, düz ve büyüleyici güzellikte sokakları olan Cıago de Avillaya hareket... UNESCO 

tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilerek, koruma altına alınan.,19’ncu yüzyıl 

başlarında, İspanyol aydınlanma uygulamasının, günümüze kadar gelen en iyi örnek kentsel 

planlaması olan şehri gördükten sonra Camaguey'e hareket... Camaguey şehir Turu ile Plaza 

San Juan de Dios, Plaza del Carmen, Azizea Nuestra Señora de la Soledad ziyareti.          

AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. Geceleme Otelimizde Camaguey’de. 

7.Gün:21 ŞUBAT 2018           CAMAGUEY-   SANTIAGO DE CUBA   

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bayamo 

şehrine geliyoruz. Öncelikle Casa De la Trova'ya uğrayıp küçük bir müzik eşliğinde 

kokteyllerimizi yudumlayıp biraz dinleniyoruz. 19.yy'da Küba bağımsızlığını ilan ettiğinde 

başkentlik yapmış olan, denize kıyısı olmadığı için tarihinde korsan saldırılarına da 

uğramayan Bayamo şehrini panoramik olarak gezip Santiago de Cuba'ya hareket ediyoruz 

AKŞAM YEMEĞİ  yerel restoranda alınacaktır....konaklama Santiago de Cuba  

8.Gün:22 ŞUBAT 2018           SANTIAGO DE CUBA   

Sabah kahvaltısından sonra 2. Büyük şehir olan ve eski başkenti Santiagoda Şehir Turu: 

Devrim Meydanı, Adalet Sarayı, Moncada Barakaları, Diego Velásquez Müzesi evinde 

(Balcon de Velásquez), Parque Céspedes, Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 

Karnaval Müzesi, Castillo de San Pedro del Morro ve Santa Ifigenia'yı ziyaret ediyoruz.  

Bugün belkide turumuzun en önemli ziyaretini yapacağız  ,                                                    

KÜBA ‘nın efsane lideri FİDEL CASTRO ‘nun mezarını ziyaret edeceğiz Cementerio Santa 

Ifigenia da, sonra   AKŞAM YEMEĞİ  yerel restoranda alınacaktır.                                      

konaklama Santiago de Cuba  



9.Gün:23 ŞUBAT 2018       SANTİAGO DU CUBA-HAVANA 

Sabah kahvaltısından sonra ,Küba Yerel Havayolları ile Havana'ya hareket...Serbest program 

...konaklama Havanadaki otelimizde  

10.Gün:24 ŞUBAT 2018   HAVANA- İSTANBUL            09:35  10:10+1                                                                                                     

Sabah kahvaltısından sonra,rehberimizin belirleyeceği saat' havalimanına transfer.                 

TÜRK Hava Yollarının tarifeli sferei ile  09:35 ‘de dönüş yolculuğumuz başlıyor. Geceleme 

uçakta.  

11.Gün:25 ŞUBAT 2018    İSTANBUL-VARIŞ 10:10      

Sabah 10:10 İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşıyoruz,  daha sonra Özel otobüsümüz ile  

BURSA ‘ya  yolculuğumuz  devam ediyor. FSM Bulvarında yolculuğumuz son bulacaktır.      

 

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz :  
 

TÜRK HAVA YOLLARI ile İstanbul/ Havana İstanbul uçak bileti havalimanı vergileri  

 SANTIAGO CUBA- HAVANA  arası   ARA UÇAK BİLETİ  

 HAVANA(3 GECE) VARADERO(1 GECE ) CAMAGUEY(1 GECE) TRİNİDAD(2 GECE)  

             SANTİAGO DE CUBA(2 GECE)    TOPLAM: 9 GECE / 11 GÜN 
 

Santiago de Cuba    :  Casagranda Hotel  4* vb 

Camaguey                :  Gran Hotel Camaguey 3* vb 

Trinidad                    : BRISAS DEL CARIBE 4* vb 

Havana                     : Memories Miramar 4*  vb 

Varadero                   :  Kawama Resort 4* vb 

 

• Otellerde Tüm Kahvaltılar 

• 5 ÖĞLE YEMEĞİ  + 7 AKŞAM YEMEĞİ   dahildir. 

• Programda belirtilen tüm geziler  

• Ejder Turizm Türkçe rehberlik hizmeti  

• Seyahat Sigortası  

 
 
 
Tur Ücretine Dahil Olmayan Servisler:  
 BU GEZİMİZ için Tavsiye edilecek Kişi Başı Toplam Bahşişler / 50€ . (Bu ücret turun ilk günü 
toplanmaktadır- Rehberimize teslim edilerek Tüm gezi boyunca dağıtımı yapılmaktadır -Çalışan 
herkese ) 

Küba vizesi (50€ ) – Not : Yeşil pasaport sahipleri Küba vizesinden muaftır  
                                                                                              


