КУБА- ХАВАНА ВАРАДЕРО
12 дена / 10 ноќи / авион од 1.359 €

Поаѓање: 06.01, 10.02, 11.03.2020
Враќање: 17.01, 21.02, 22.03.2020
1 ден Белград- Амстердам -Хавана
Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Амстердам ЈU360 во 06.40
часот. Слетување во 09.15 часот. Продолжување на лет КL 723 за Хавана во 12/35 часот, слетување во
Хавана во 17.35 часот. Трансфер до хотел. Сместување. Ноќевање.

2 – 3 ден Хавана
Прсетој во одбраниот хотел на база ноќевање со појадок , со можност за организирање на
факултативни излети.

4 ден Хавана -Варадеро
Појадок. Трансфер за Варадеро. Патување до Варадеро со попатни паузи за одмор. ( оклолу 2 часа) .
Пристигнување во Варадеро. Сместување во хотел Memories Varadero 4*. Ноќевање.

5-10 ден Варадеро
Престој во хотел на база all inclusive. Денови предвидени за одмор, капење, сончање. Можност за
организирање на факултативни излети ( Cayo Lago, Sugar Tour, Jeep Safari…)

11 ден Варадеро-Хавана - Амстердам
Појадок. Слободно време до трансферот за аеродром. Лет за Амстердам КL 724 во 19.10 часот.

13 ден Амстердам- Белград
Ноќен лет со оброци. Слетување во Амстердам во 10:30 часот. Продолжување на лет за Белград ЈU365
во 21:05 часот. Слетување на аеродромот Никола Тесла во 23.20 часот.
Цена на аранжманот по лице во
1/2 соба

Јануари

Февруари

Март

PASEO HABANA 4*
MEMORIES VARADERO 4*

1.359€

1.429€

1.385€

Во цената на аранжманот е вклучено:

Авионски превоз Белград-Амстердам-Хавана-Амстердам-Белград

Аеродромски такси

Трансфери според програмата

3 ноќевања со појадок во хотел во Хавана

7 ноќевања на база all inclusive во хотел во Варадеро

Организација и реализација на програмата
Во цената не е вклучено:

Разглед на Хавана со водич на српски јазик – 25 евра

Факултативни излети

Здравствено осигурување

Индивидуални трошоци и други неспоменати услуги

Напомени:


Цената зависи од моментално расположливите места на aвио компанијата, како и расположливоста на
хотелот. Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна на
хотелот.

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противредност 1€=62 ден.
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

