
ЕКСКУРЗИИ ОТ ХАВАНА Ден
Цена (СUС)

Взр Дете

ХАВАНА TEZTOUR 
Разходка с автобус из съвременна Хавана с няколко спирки на известни места. Пешеходна
разходка из старата част на града през старинните колониална улици и площади. Посещение
на  места  свързани  с  Хемингуей,  бap La Floridita,  бap La Bodeguita.  Посещение  на
работилница  за  цигари.  Свободно  време за  обед.  Свободно  време в  Стора  Хавана  с
възможност за закупуване на сувенири.

Всеки
ден  OT 35.00 27.00

ХАВАНА + ХЕМИНГУЕЙ. 
Пешеходна разходка в Стара Хавана, по нейните старинни, колониални улици и площадие.
Посещение на различни места свързани с Хемингуей, включително и неговия Дом-Музей. 

Всеки
ден

Взр OT 34.00

Дети  27.00

 ДОЛИНАТА ВИНЯЛЕС 
Далината Винялес е изключително красива долина със забележителна кубинска природа. 
Това е мястото, където расте един от най-хубавия тютюн в света според специалистите. Там 
ще можете да научите за процеса на на отглеждане и беритба на тютюна. Ще посетите още 
пещерата на Индианците с историческите стени. Обяд сред природата (чисто кубинско 
ястие). 

Всеки
ден

Взр OT 68.00

Дети  45.00 

ОСТРОВ  КАЙО-ЛАРГО: Носенето  на  паспорт  е  задължително!!!  Полет  от Варадеро  на
остров  Кайо  Ларго  в Карибско  Море.  Морска  разходка  с  катамаран  из Карибско  Море.
Посещение  остров  ИГУАН.  Спирка  в  открито  море  на  коралов  риф,  къпане  с  маска  и
плавници, за да разгледате красивия подводен свят на Карибско море., Обяд на острова на
плаж «Сиренас»  и  свободно  време за  релакс  на  този  изключително  красив  плаж.
ВНИМАНИЕ:  екскурзията  включва  полет  със  самолет.  ЗА ОТКАЗ ИЛИ  ЗАБАВЯНЕ ОТ
СТРАНА НА АВИОКОМПАНИЯТА TEZ TOUR НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ.

Всеки
ден

Със самолет

199.00 175.00

ШОУ ТРОПИКАНА ХАВАНА 
Вечер,  в  22:00ч,  ще  имате  възможност  да  посетите  и  да  се  насладите  на  изключително
интересен и колоритен шоу-спектакъл.

Всеки
ден

OT 75.00 Не

КАБАРЕ «PARISIEN 
Кабарето се провежда на територията на хотел «NACIONAL». 

Всеки
ден

30,00

РИБОЛОВ: 
Риболов  в  открития  океан  в  продължение  на  3  часа.  На  борда  на  яхтата:  OPEN BAR,
Безплатен бар. Обяд не е включен.

Всеки
ден

330,00

ОТКАЗ ОТ ЕКСКУРЗИЯТА - ДО 12:00 ЧАСА НА ПРЕДНИЯ ДЕН ПРЕДИ ЕКСКУРЗИЯТА. 
ПРИ НЕЯВЯВАНЕ - ГЛОБА 100%
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