
 

 

 
       

 

 

 

روز    21شب و  11توربزرگ کوبا    
 شب استانبول 2شب هاوانا+1درو+شب وارا 6شب هاوانا+2+ روز استانبول 1

 ( 1401اسفند  28شروع سفر از )از تهران  ترکیش با پرواز
 

 
 

 خدمات تور: 
شامل صبحانه و ناهار و شام    ALL INCLUSIVEشب اقامت در هتل های    7ورت بوفه درتمام هتلها.حانه بصستاره. صب  5اقامت در هتل های  

ان. ترانسفرهای فرودگاهی. بلیط هواپیمائی . وعده غذا در رستوران های لوکس کوبائی . راهنمای فارسی زبان و انگلیسی زب 6به همراه نوشیدنی . 

 ی تور طبق برنامه .  کلیه گشت ها  اخذ ویزای کوبا. اجرای

 .ه های غذایی در کوبا به عهده آژانس گردشگران می باشدهمه ی وعد ❖

 هزینه نوشیدنی ها در رستوران های شهرهوانا به عهده مسافرین است.   ❖

 ) صبحانه.ناهار.شام و نوشیدنی( می باشد.  ALL INCLUSIVEهتل وارادور به صورت  ❖

 

  وضیحات:ت
 یست.الزامروز از دوز دوم گذشته باشد  14که واکسن  تالیجیهمراه داشتن کارت د  .1

 ارز و پرواز نرخ نهایی را با کانتر چک نمایید. با توجه به نوسانات نرخ . 2

 .ردیگیدر اتاق قرار م اموقت یاضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفر سینفر سوم در اتاق از سرو  .3

.درصورت عدم صدور روادید ازطرف سفارت مربوطه، مبلغ ورودی سفارت و هزینه های مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد  4

 می گردد. 

 .اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد این شرکت باقی می ماند. )منظور مدارکی که برای اخذ ویزا به سفارت ارائه شده(. 7

 

 

 

  : تاریخ 1401/ 14/10

 :پکیج اعتبار 1401/ 15/10

 

 نرخ کودک بدون تخت 

 ( سال  2-6)

 

 نرخ کودک با تخت 

 سال( 6-11)

 

 تخته 1هر نفردر اتاق 

 

 نام هتل  تخته  2هر نفردر اتاق 

 

 

نرخ پرواز  یورو +  1750  

 

 

+نرخ پروازیورو  2050  

 

 

+نرخ پرواز  یورو 3510  

 

 

نرخ پرواز یورو +  2860  

 

1.GRAND CEVAHIR 5* ISTANBUL  
2.MELIA HOTEL HABANA 5* 

3.MELIA VARADERO  5* 



 

 

 

 

 

 

جهت اخذ ویزا : مدارک الزم   

 
  3*4قطعه عکس رنگی بازمینه سفید حتما  2 ✓

 ماه اعتبار7 اصل پاسپورت با حداقل ✓

 کپی از تمام صفحات شناسنامه  ✓

 کپی از کارت ملی  ✓

 گواهی اشتغال به کار انگلیسی  ✓

 دالر  7000ی با حداقل موجودی پرینت حساب بانکی و تمکن مال ✓

 کپی سند مالکیت  ✓

 تعهدنامه محضری براساس متن درخواستی سفارت که همکاران مابه شما  ارائه خواهند کرد و ترجمه آن  ✓

 
 

 برنامه سفر  
 

 
 روز اول : 

سمت فرودگاه فرودگاه استانبول در ساعت رانسفر  ت  10:30صبح  و ورود به استانبول در ساعت    07:30حرکت از تهران در ساعت  

 به سمت هاوانا .  جهت پرواز  22:30

 

 روز دوم : 
ساعته شهری شامل بازدید از بافت قدیمی   4صبح و پس از گذر از گمرک و تشریفات ورود اجرا گشت    9انا در ساعت  ورود به هاو

ملقب به میرامار   ستف کلمب، گذر از منطقه اعیان نشین هاواناا، مقبره کریو تاریخی شهر هاوانا، بلوار مالکون، میدان انقالب کوب

بعداز صرف کردن ناهار، ترانسفر    CAFÉ DEL ORIENTEپس صرف ناهار در رستوران  ( و س  MORRO CASTELو قلعه مورو )  

 سپس بازگشت به هتل.   ESQUINA DEL FRAILEصرف شم در رستوران ، 15سمت هتل و تحویل اتاق ها در ساعت  هب

 

 : روز سوم 
فاصله بین هاوانا تا دهکده وینالس به  صرف صبحانه در هتل، بازدید از دهکدهد وینالس مهدتولید سیگار برگ جهان  بعداز ر 

کوبائی   ساعت می باشد بعداز بازدید از مزارع پرورش تنباکو و اشنائی با نحوه ساخت سیگار برک  3صورت زمینی و در حدود  

پس و س  SAN CRISTOBALر رستوران محلی واقع در مرکز دهکده، بازگشت به هاوانا و صرف شام در رستوران  هار دصرف نا

 بازگشت به هتل  

 

 



 

 

 

 

 
 چهارم روز 

 ساعت.   03:30ود بعداز صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به سمت شهر وارادرو در حد

 در هتل (  اتاق و استراحت ) صرف ناهار و شام ورود به هتل و اخذ 

 
 روز پنجم 

تفریحی  بعداز صرف صبحانه در هتل، ترانسفربه سمت اسکله شهر وارادرو و اجرای گشت کشتی کاتاماران، بااین کشتی زیبای 

سفید در زیردرختان نخل و مناظر اطراف ساحل بسیار زیبا و شن های  خواهیم رفت و از  CAYO BLANCOبه سمت جزیره  

 آن لذت خواهیم برد.  

کوبا بسیار  ، درمسیر رویاروئی با دلفینهای سواحل خلیج 16صرف ناهار در رستوران محلی بازگشت به سمت وارادرو در ساعت 

 متحمل است. در نهایت بازگشت به هتل و صرف شام در هتل .  

 
 : هشتم و روز نهم ، روز هفتم ، روز روز ششم 

  .ALL INCLUSIVEروزهای آزاد جهت استفاده از امکانات هتل ساحلی با سرویس 

 

 

 روز دهم 
 صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت هاوانا به صورت زمینی  

سال در اینجا   20ست همینگوی به مدت  دقیقه ای هاوانا جائی که ارن20فاصله  اوانا بازدید از دهکده زیبادر  به محض ورود به ه

(( نیز در همین محل توسط تالیف شد، که برنده جایزه نوبل ادبیات )کوجیمار( و اثر مشهور )) پیرمرد و دریا  زندگی می کردبا نام 

 نیز گردیده است. 

گوی واقع شده . ورود به هتل ، به نام فلوریدیتا که در مجاورت موزه همین  LA VIGIA صرف ناهار در رستوران مزرعه زیبای

   EL GUAJIRITOاخذ اتاقو استراحت، صرف شام در رستوران  

 
 روز یازدهم 

 صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه هاوانا جهت ترک کشور کوبا.

 
 روز دوازدهم 

 قامت. صبح و ترانسفر به سمت هتل محل ا 08:30ورود به استانبول در ساعت 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 روز سیزدهم 
 روز آزاد در استانبول  

 
 روز چهاردهم 

 ترانسفر به سمت فرودگاه استانبول و ترک ترکیه به مقصد ایران .  

 

 

 

 

 باآرزوی سفری خوش

 گردشگران شهرراز  شرکت جهانگردی و خدمات گردشگری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


