
 

 

 

 

 

               

 1401 تابستان                    

 
       

 تور کوبا 
 

  (روز  11شب و 10 (شب هاوانا1+  شب وارادورا 6 +هاوانا شب  3
 
 

    

 خدمات تور :     
 

 +ویزرکیش ایرت پیماییهوایط + صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها + راهنمای فارسی و انگلیسی زبان +  بل تاپستاره  5اقامت در هتل های  

 وارودورا  شب اقامت  6 +لعکس باجرای کلیه گشتهای تور طبق برنامه + ترانسفر زمینی بین شهرهای هاوانا تا وارادورا و  اخذ ویزای کوبا + 

 ( All Inclusive)به صورت  

                  

 مدارک الزم :  
 

پرینت  ،گواهی اشتغال به کار انگلیسی  ،سند مالکیت  ،اصل کارت ملی  ،اصل شناسنامه  ، 4در  3قطعه عکس  2 ،ماه اعتبار  7گذرنامه با  اصل  
 

فرم تعهد نامه محضری . دالر به ازاء هر نفر  5000ماهه یا تمکن مالی با حداقل موجودی  3حساب   
 

 

   تاریخهای سفر :
 
 

شهریور 24    /شهریور    16   /مرداد    12   / ماه   تیر 16    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هتل
درجه و 

 خدمات

 هرنفر دراتاق

 دوتخته
 یک تخته

كودكان با 

 تخت

 سال 11 -7

کودک بدون 

سال 6-2تخت  

Hotel Melia Havana  
 

Hotel Melia Varadero  

 

   5* BB 

 
   5* ALL 

یورو 0926  

+ 
 نرخ بلیط 

یورو 3190  
+ 

 نرخ بلیط 

یورو 2250  
+ 

 نرخ بلیط 

یورو 1565  
+ 

 نرخ بلیط 



 
 
 
 

 

 برنامه سفر تور کوبا
 روز 11شب و  10

  (روز  11شب و 10 (شب هاوانا1+  شب وارادورا 6 +هاوانا شب  3
 

 هاواناشب اقامت در  3
  روز اول :

 ،کون البلوار م ،دیمی شهر هاوانا از فرودگاه با وسیله ی نقلیه شخصی و راهنمای محلی برای شروع تور پانورامیک . بازدید از بخش قترانسفرورود به هاوانا 

. در ادامه صرف ناهار در رستوران محلی می باشد مورو که فرصت خوبی برای تماشای نمای کلی هاوانا از قلعه میرامار و قلعه ی ،گورستان کلمب  ،میدان انقالب 

 .با نوشیدنیهمراه 

 .اتاق و استراحت  سپس ترانسفر به هتل اخذ 

  روز دوم :

آغاز می کنیم . پس از سفری کوتاه در خیابان  را از آمریکا وارد میشد 1958با خودروهای کالسیک آمریکایی که در اواخر سال را گشت  بحانه ص پس از صرف

ر ادامه دیدار از د ،حی تزئین شده با خودروهای رنگارنگ , محله ی خوزه فوستر را خواهیم دید مانند پیکاسوس کوبا که با نقاشی , سرامیک و طرا, های کوبا 

پرادو , بازدید از عبور از خیابان  ،صرف ناهار در رستوران محلی الجیبه با نوشیدنی  ،همل و چه گوارا که می توان شهر هاوانا را از باال دید  ، خیابان فرناندو

 .و استراحت تور برگشت به هتل و صرف شام موزه انقالب که میتوان  ازاسلحه ها و لباس ها و اقالم دوران انقالب کوبا دیدن کرد. در پایان 

  روز سوم :

 استراحت در هتل وقت آزاد 

 

 وارادروشب اقامت در  6
  روزچهارم :

 هتل استراحت و وقت آزاد ترانسفر به ساعت فاصله (  3)ترک هاوانا و ورود به وارادرو بصورت زمینی  ،پس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها 

  روز پنجم :

 CAYO از جزیره و برای بازدید از  ملحق می شویم و به مارینا می رویم  DEL SOL CATAMARANصبحانه به کروز  بعد از صرف

BLANCO   سپس صرف ناهار  شما از دریا و خورشید و سایه درختان نخل برفراز ماسه های سفید لذت خواهیم برد. .سوار کاتاواران خواهیم شد

همچنین دقیقه و  15به مدت  تجربه ی شنای زیبای دولفین ها  و  CORAL BARRIER  بازدید از در ادامه  بسیار با شکوه ودر رستوران محلی 

 سپس بازگشت به هتل و استراحت .، تجربه ی شنا در ساحل مرجانی  

 
 Varadero All Inclusiveوقت آزاد و استراحت در هتل و ساحل زیبای هتل   ،صرف صبحانه :  روز ششم

 Varadero All Inclusiveوقت آزاد و استراحت در هتل و ساحل زیبای هتل :  هفتمروز 

 Varadero All Inclusive: وقت آزاد و استراحت در هتل و ساحل زیبای هتل   روز هشتم

 Varadero All Inclusive: وقت آزاد و استراحت در هتل و ساحل زیبای هتل  روز نهم 

 .استراحت و وقت آزاد  و  اخذ اتاق در هتل به هاوانا ازوارادروانسفرسپس تر صبحانه  : صرفروز دهم 

 ترانسفر به فرودگاه و برگشت به ایران  : صرف صبحانه  روز یازدهم
 


