
 Küba, bugün Dünya’nın en çok ziyaret edilmek istenen ülkelerinin başında 
geliyor. 1959 Devrimi’nden, 2000’lerin başına kadar kapalı bir kutu olan ülke, bugün 
ziyaretçilerine 1959’da donakalmış bir Karayip Adası imkanı sunuyor. İspanyol koloni 
mimarisi ile bezenmiş binalar ve sokaklar, 1959’dan kalmış Amerikanlar, birbirinden 
çeşitli namı sınır tanımayan kokteyller, hiç susmayan bir müzik ve salsa cenneti. Her 
geçen gün, biraz daha yeni düzene yanaşan, restorasyonların başladığı, insanlarının 
Kapitalist dünyadan gelen turistleri görmesi ile değişen bir dünya algısı. “Küba 
Bozulmadan” mottosu artık karikatürlere malzeme olsa da, haklılık payı hiç değişmiyor. 
Bir an önce gidilip, ziyaret edilmesi gereken bir “başka bir dünya” Küba. 

ALSACE ŞARAP YOLU TURU 

 KÜBA
23 Ocak - 31 Ocak 2020

HER ŞEY DAHİL 
3090 USD

Tur lideri: Sinan Can Erdal



FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
• Türk Hava Yolları ile İstanbul-Küba, Küba-İstanbul 

ekonomi sınıfı gidiş dönüş havayolu ücreti 

• Dış hat havalimanı vergileri 

• 7 gece programda ismi belirtilmiş otellerde 2 kişilik 

odalarda oda/kahvaltı konaklama 

• Havaalanı / Otel / Havaalanı transferleri 

• Özel otobüs ulaşımı 

• Üstü açık Amerikan arabaları ile Havana şehir turu 

• Hemingway’in barı El Floridita’da ünlü daiquiri kokteyli 

• En ünlü mojito barı Bodeguita Del Medio’da mojito 

kokteyli 

• Tütün tarlaları Pinar Del Rio gezisi 

• Puro fabrikası ziyareti 

• Coco taksiler ile şehir turu 

• Kübalı öğretmenlerden 2 saatlik salsa dersi 

• Havana Club barında mojito workshopu 

• Buena Vista Social Club konseri 

• Programda belirtilen tüm geziler ve aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm müze, milli park ve ören yeri 

giriş ücretleri 

• 8 öğlen yemeği 

• 7 akşam yemeği 

• Yemekler sırasında ilk içkiler  

• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve rehber için 

bahşiş toplanmayacaktır) 

• Yurtdışı çıkış harcı 

• Zorunlu seyahat sigortası 

• Seyahatimizde hiçbir ekstra tur satışı yoktur. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
• Kişisel ihtiyaçlar 

• Yemeklerde ilk içkiden sonra istenen içecekler 

• Çamaşır hizmetleri 

• Telefon aramaları 

• Fazla bagaj ücretleri

KONAKLAMA
HAVANA 

4 Gece 
 Hotel Sevilla 

(Şehir Merkezi)

TRINIDAD 
1 Gece 

Casa Particular 
Gerçek Küba 

Deneyimi

VARADERO  
2 Gece 

Melia Varadero 5*  
(Her Şey Dahil)

Uçuşlar: 
TK 183     23 OCAK   ISTANBUL>HAVANA   Kalkış:02:25   Varış:08:10                      
TK 183     30 OCAK   HAVANA>ISTANBUL   Kalkış:09:30   Varış:10:00* 
*Ertesi gün 



 02:25’de Atatürk Havalimanı’ndan çıkıyoruz. 08:10da Havana’dayız. Otelimize eşyalarımızı bıraktıktan 
sonra şehir turuna başlıyoruz. 1959 Devrimi öncesi Amerikan Arabalarıyla iki saatlik şehir turu 
(Otobüse mahkumiyet yerine üstü açık Amerikanlarla) yapacağız. Gezilecek yerlerin listesi; Devrim 
Meydanı, El Capitolio (White House’un aynısı ama ufağı), Morro Kalesi, Malecon Sahil Şeridi, Havana 
Ormanları, Paseo Del Prado Bulvarı ve “Milletlerini Özgürleştiren Liderler Parkı”nda Atatürk Büstü’nü 
ziyaret edeceğiz. Öğle yemeğimizin ardından “Old Havana” içinde yürüyüş turuna başlayacağız. San 
Jose El işleri Pazarı’nda alışveriş imkanı ile gezimize devam ediyoruz. Sonrasında Hemingway’in 
barlarından El Floridita’da Daiquiri’lerimizi içip kendimizi müziğin etkisine bırakacağız. Akşam yemeği 
Küba’nın ilk özel işletmesi paladar La Fontana'da.

1. GÜN 
23 Ocak 2020

İSTANBUL > HAVANA 



 

 Kahvaltının ardından Küba’nın batısına doğru yola çıkacağız. Ünlü Küba tütün tarlalarını ziyaret edip, 
çiftlikte bir puronun üretilişine tanıklık edeceğiz. Cueva Del Indio mağarasını önce yürüyüp sonra 
botla gezeceğiz. Öğle yemeği yerel bir restoranda alınacak. Ve danslar edeceğiz. 120 metrelik kaya 
üzerine yapılmış Mural de la Prehistoria karşısında büyüleneceksiniz. Bütün gezdiğimiz bölgeyi kuş 
bakışı olarak Los Jazmines’den izleyeceksiniz. Akşam yemeği Vista Mar’da.

HAVANA-PINAR DEL RIO & 
VINALES

2. GÜN 
24 Ocak 2020



 
HAVANA -  Coco Taxi,  Puro 

Fabrikası, Salsa Dersi
3. GÜN 
25 Ocak 2020

 Sabah kahvaltı sonrası Havana’nın en büyük tütün fabrikalarından birini gezecek ve puroyla ilgili 
öğrenmediğimiz hiçbir şey kalmadan, alışverişlerimizi yapıp ayrılacağız. Tütün fabrikası 
ziyaretinden sonra Coco Taksilere binip küçük bir şehir turu atacağız. Öğle yemeğimiz ünlü paladar 
La Guarida’da. Öğle yemeğinden sonra iki saatlik salsa dersi için yola çıkıyoruz. Akşam yemeğimiz 
Atelier’de.



 
HAVANA > SANTA CLARA > 

TRINIDAD
4. GÜN 
26 Ocak 2020

 Sabah erken bir saatte çıkıp, Ernesto Che Guevera ile özdeşleşen Santa Clara şehrindeki Che 
Müzesi, Che Mozolesi ve Anıtını gezeceğiz. Küba Devrimi’nin en önemli kırılma noktası olarak 
kabul edilen tren istasyonu baskının gerçekleştiği Zırhlı Tren Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Öğle 
yemeğimizi La Granjita’da yiyeceğiz. Ardından Trinidad’a doğru yola çıkacağız. 2014 yılında 
500. yılını kutlayan mükemmel şehir Trinidad’da şehir turumuz sırasında tarihin içinde 
yolculuk yapacaksınız. Trinidad gecelerine akmadan önce konaklayacağımız CASA 
PARTICULAR’larımıza yerleşeceğiz. Casa Particular: Bir Kübalı ailenin evinde kalacaksınız. 
Onlarla birlikte kahvaltı yapacaksınız. Evlerindeki fazla odaları turistlere açarak kendilerine ek 
gelir kapısı yaratan Kübalıların gerçek hayatlarını deneyimleme şansınız olacak. Kendi banyo 
ve tuvaletleriniz odanızda size özel olacak. Akşam yemeğimizi bu akşam rakı eşliğinde 
yiyeceğiz.



 
TRINIDAD > VARADERO5. GÜN 

27 Ocak 2020

 Trinidad’taki Casa’larımızda yapacağımız kahvaltının ardından, Öğle yemeğini  
Karayiplerdeki Domuzlar Körfezinde Cueva De Los Peces’de yiyeceğiz. Yemekten 
sonra, artık tatilin yorgunluğunu atacağımız Varadero sahillerine doğru yola 
çıkacağız.



 

Bugün baştan aşağıya size ait. Denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmaktan başka yapacağınız bir şey 
yok. Her şey dahil otelimizde gezin, dolaşın, güneşlenin, aktivitelere katılın. Bol bol Mojito, Pina Colada 
tüketin ama su içmeyi de ihmal etmeyin:) Küba güneşi hiçbir şeye benzemez. 

VARADERO6. GÜN 
28 Ocak 2020



 

Sabah kahvaltı sonrası direkt Havana yollarına düşeceğiz. Şehre vardıktan sonra Havana Club’ın barında  
meşhur Küba kokteyllerinin yapımı ile ilgili bize özel bir workshop olacak. Ardından akşam yemeğine 
kadar boş zamanınız olacak. Akşam yemeğimizi Bueno Vista Social Club’ta eğlenerek yiyip, Havana’ya 
müzikler eşliğinde çok tatlı bir elveda diyeceğiz. Üç kokteylin dahil olduğu gecemizde, Küba’yı en otantik 
şekilde hatırlamanız için süper bir imkanınız olacak. 

   VARADERO - HAVANA
    Bueno Vista Social Club

7. GÜN 
29 Ocak 2020



 

Bugün artık Küba masalını bitirip, geriye dönüş yolculuğumuza başlayacağız. Sabah 
erken saatte otelimizden ayrılıp, 09.30’daki THY uçağımıza atlayıp ülkemize dönüyoruz, 
varışımız 27 Ocak’da 10:00’da olacak.

8. GÜN 
30 - 31 Ocak 2020

    HAVANA - İSTANBUL
   



• Patika.Travel doğal afet gibi nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

• Yapacağımız aktivitelerin içeriğini ve sizleri zorlama durumuna dair fikir birliğine varmamız için, 

tansiyon, kalp yetmezliği, astım, kilo fazlası gibi sağlık sorunları olanların kayıt öncesi bu 

sıkıntılarını Patika.Travel ile paylaşmaları istenmektedir.  

• Gezimizin kontenjanı 20 kişiyle sınırlıdır. 

• Ödeme seçenekleri ve kredi kart taksit imkanları için ödeme seçenekleri tablosunu 

inceleyebilirsiniz. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

TUR LİDERİ: SİNAN CAN ERDAL 

1985 doğumlu olan Sinan, 23 yaşında ilk defa sırt çantası 
ile gezmeye başladı. İlk gezisindeki olumlu/olumsuz 
deneyimlerinden sonra, hayatını gezmeye adadı. Tek 
başına yaptığı bu gezilerden birinde Patika Travel’ı kurma 
kararı aldı 2014 yılında. O tarihten beri de, tek başına 
gezmelerine devam etse de,  artık insanlarla gezmeyi 
daha çok seviyor. Yeni hikayeler, yeni destinasyonlar, yeni 
m u t l u l u k l a r p eş i n d e k oşm a k a ra r ı n ı , ye n i yo l 
arkadaşlarıyla beraber genişletmeye devam ediyor.  



ÖDEME BİLGİLERİ

KAYIT 1.Ödeme 2.Ödeme 3.Ödeme

1000 USD 700 USD 700 USD 690 USD

NAKİT*

KREDİ KARTI

*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tur ücreti $3150’dır 
*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 
Önemli not: Taksitler çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL'ye çevrilerek tahsil edilecektir.

GARANTİ GARANTİ*

3150 USD 2-3-4 TAKSİT

4.6% VADE FARKI İLE 5-6-7-8 TAKSİT

*Farklı taksit seçenekleri için info@patika.travel ile iletişme geçebilirsiniz.

Tüm sorularınız ve ön kayıt için: 

Telefon: 0 542 234 37 77  
Telefon: 0 212 283 37 77 
Email: info@patika.travel 
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