EK 2: Ayrıntılı Gezi Programı

KÜBA’DA YILBAŞI
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 4 yer: Havana, Cienfuegos ve Trinidad
tarihi merkezleri, Şeker Kamışı Vadisi / Varadero’da deniz kıyısında dinlenme /
Şarkı söyleyip dans ederek sokakları ve meydanları daimi karnaval alanına
çeviren Kübalılar / Fidel Castro, Che Guevara ve Ernest Hemingway’in ayak
izlerinde, müziğin, dansın ve devrimin ülkesi Küba’da unutulmaz bir
yolculuk…

28 Aralık 2018 - 6 Ocak 2019 (Yılbaşı Gezisi)

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI
TEK KİŞİLİK ODA
NAKİT YA DA BANKA HAVALESİ
3300 EURO
3825 EURO
İlk Ödeme
1000 EURO
İkinci Ödeme (30 Mayıs 2018)
1300 EURO
1600 EURO
Bakiye (30 Ekim 2018)
1000 EURO
1225 EURO
Kredi kartına 3, 4 veya 6 taksit imkânı için lütfen satış bölümüzle görüşün.
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28 Aralık Cuma
İSTANBUL
Saat 23.30’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Gidiş Terminali Türk Hava Yolları kontuarı
önünde buluşma.

31 Aralık Pazartesi
HAVANA
Klasik Amerikan arabalarıyla panoramik kent
gezisi. Yerel bir lokantada öğle yemeği.
Öğleden sonra mozaiklerle bezeli bir sanat
mahallesi olan Fusterlandia gezisi. Yerel bir
lokantada akşam yemeği. Otelde konaklama.
1 Ocak Salı
HAVANA - VARADERO
(yol yaklaşık 150 km, 2,5 saat)
Varadero’ya transfer. Tüm gün serbest
zaman ve denize girme imkanı. Otelde öğle
ve akşam yemekleri, konaklama.

29 Aralık Cumartesi
İSTANBUL - HAVANA
Saat 02.25’te TK183 sefer sayılı uçuşla
Havana’ya hareket. Yerel saatle 07.55’te
varış. Havalimanında karşılanma. Havana
yakınlarındaki San Francisco de Paula
kasabasında bulunan Hemingway Müzesi’nin
gezilmesi. Yerel bir lokantada öğle yemeği.
Hemingway’in anılarıyla dolu, şirin bir balıkçı
kasabası olan Cojimar ve San Carlos de la
Cabaña Kalesi bölgesinde fotoğraf molası. Bir
otelde puro yapımı etkinliğine katılım ve rom
tadımı. Otelde akşam yemeği ve konaklama.
30 Aralık Pazar
HAVANA
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki eski
kentin gezilmesi: Katedral Meydanı, Havana
Kent Müzesi (Eski Vali Sarayı), Plaza de
Armas, Plaza Vieja ve Obispo Caddesi. Yerel
bir lokantada öğle yemeği. Fidel ve
arkadaşlarının devrim yapmak üzere
sürgünden Küba’ya dönerken kullandıkları
Granma yatının sergilendiği Devrim Müzesi
gezisi. Otelde akşam yemeği ve konaklama.

2 Ocak Çarşamba
VARADERO - SANTA CLARA - TRINIDAD
(yol yaklaşık 330 km, 5 saat)
Santa Clara’ya hareket. Santa Clara’da Zırhlı
Tren Müzesi ve Che’nin anıt mezarıyla dev
heykelinin bulunduğu Devrim Meydanı
gezileri. Yerel bir lokantada öğle yemeği.
Trinidad’a hareket. Otelde akşam yemeği ve
konaklama.
3 Ocak Perşembe
TRİNİDAD
Tarihi merkezi UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki, 300 yıl önceyi konu edinen bir
film setini andıran atmosferiyle dikkat çeken
Trinidad’da kent gezisi. Yerel bir lokantada
öğle yemeği. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki Şeker Kamışı Vadisi, Manaca
Iznaga Çiftliği ve Köle İzleme Kulesi gezileri.
Otelde akşam yemeği ve konaklama.
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4 Ocak Cuma
TRİNİDAD - CIENFUEGOS - HAVANA
(yol yaklaşık 320 km, 4,5 saat)
Cienfuegos’a hareket. Tarihi merkezi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan
Cienfuegos’ta José Marti Parkı ve Tomas
Terry Tiyatrosu gezileri. Yerel bir lokantada
öğle yemeği. Havana’ya hareket. Otelde
akşam yemeği ve konaklama.

5 Ocak Cumartesi
HAVANA - İSTANBUL
Havana Havalimanı’na transfer. Saat 09.35’te
TK183 sefer sayılı Karakas aktarmalı uçuşla
İstanbul’a hareket. Uçakta geceleme
(Karakas’ta bekleme süresi 1,5 saattir).
6 Ocak Pazar
İSTANBUL
Yerel saatle 10.10’da varış.

KONAKLAMA BİLGİLERİ:
Şehir

Konaklama Tarihleri

HAVANA
VARADERO
TRİNİDAD

29, 30,31 Aralık 2018 ve 4 Ocak 2019
1 Ocak 2019
2 ve 3 Ocak 2019

Otel
NH Capri La Habana veya benzeri
Iberostar Playa Alameda veya benzeri
Brisas Trinidad veya benzeri

ÖNEMLİ NOTLAR
 Acentemiz zorlayıcı nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 Bazı yapılar dışarıdan görülecektir.
 Talebiniz üzerine rezervasyonunuz opsiyonlu olarak 7 (yedi) işgünü tutulacaktır. Sizlere yazılı
olarak bildirilecek ilk ödeme günü yapılacak ödemeye istinaden rezervasyonunuz kesinlik
kazanacaktır. İlk ödemenin yapıldığı tarihten 24 saat sonrasına kadar Tur Sözleşmesi ve Tura
Katılım Formu imzalanmazsa zorunlu sigorta geçerli olmayacaktır.
 İki kişilik odada kalmak isteyip “iki kişilik odada kişi başı” ücreti üzerinden rezervasyonu yapılan
misafirlerimizin yanına geziye 60 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde bu
misafirlerimizin “tek kişilik oda” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda
kalacaklarını bildiririz. Ödeme ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablosunu inceleyiniz.
 Her otelde üç kişilik (triple) oda konaklaması söz konusu değildir. Bu seçeneği sunan
otellerdeyse genelde standart iki kişilik (double/twin) odalar, bir yatak eklenerek üç kişilik
odaya dönüştürülmektedir. Üç kişilik odada konaklamalarda üçüncü yatak standart olmayıp
açılır-kapanır portatif yatak ya da çekyat şeklinde olabilmektedir. Bu konaklama tipini tercih
eden misafirlerimizin satış bölümümüzle görüşmelerini rica ederiz.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
 Türk Hava Yolları’yla İstanbul - Havana İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
 Havalimanı vergileri ve harçları (şu an 210
Euro),
 20 Euro bilet kesim bedeli,
 7 gece konaklama,
 Özel otobüs ile ulaşım,
 Programda belirtilen tüm müze, ulusal
park ve ören yeri giriş ücretleri,
 Havana’da 1 saat eski Amerikan
arabalarıyla gezi,
 Profesyonel rehberlik hizmeti,
 Yerel rehberlik hizmeti,
 7 öğle yemeği,
 7 akşam yemeği,
 “Küba” gezi kitabı,

 Tüm bahşişler (gezi liderine ve
gezi şoförüne bahşiş toplanmıyor),
 Seyahat Sağlık Sigortası,
 KDV.

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
 Vize ve servis bedeli (70 Euro) ,
 Kişisel harcamalar,
 Fazla bagaj ücreti ,
 Yurtdışı çıkış harcı (₺15),
 Seyahatin iptali teminatlı sigorta,
 Yemekler sırasında alınacak içecekler,
 Havalimanı dönüş transferi.

ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI











29 Mart 2018 tarihinde Türk Hava Yolları’na ödeme yapılacaktır. Bu tarihten sonraki iptallerde,
ilk ödemenin 250 Euro’luk bölümünün iade edilemeyeceğini bildiririz.
30 Ekim 2018 tarihinden sonraki iptallerde, acentamız bu gezi ile ilgili yaptığı anlaşmalar
sonucunda Acente, havayolları ve otellerden iptal durumunda kendisine gelecek olan ceza
bedellerini misafirlere yansıtır.
İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”
geçerlidir. İlk ödemeyi yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET
SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar.
Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 15’tir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde
katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 7 Aralık 2018’dir.
Acentamız müşteri ile konsolosluklar arasında bir aracıdır. Konsoloslukların vize vermemesi
durumunda oluşacak zararlardan acentemiz sorumlu değildir. Yaptırılacak sigorta, vize
alınamaması konusunu kapsamamaktadır.
Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. Bankalar
limit aşımı cezası uygulayabilir.
Ödemesini aşağıdaki bankalardan farklı bir banka üzerinden gerçekleştirmek isteyen
misafirlerimizin, ödeme yapmadan önce mutlaka Satış bölümümüze bilgi vermesini rica ederiz.

FEST TURİZM TİC. A.Ş. EURO HESABI DETAYLARI:
Banka
Garanti Bankası
Yapı Kredi Bankası
Akbank

Şube
Esentepe
Fulya
Esentepe

Şube
Kodu
347
1220
420

Hesap
Numarası
9082974
69685705
123021

Lütfen bize telefonla ulaşarak
rezervasyonunuzu kesinleştirin.
0850 622 33 78
yurtdisi@festtravel.com

IBAN Numarası
TR25 0006 2000 3470 0009 0829 74
TR36 0006 7010 0000 0069 6857 05
TR88 0004 6004 2003 6000 1230 21
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FEST grup gezilerine katılanlara:
Seyahatinizi Kişiselleştirmenin 5 Yolu
1. Dilediğiniz havayolunu ve havalimanını seçin
FEST Travel seyahatin başlangıcından bitişine kadarki tüm süreçte gezginler için en iyi seçenekleri
sunmaya özen gösterir. Programlarımızda sunulan havayolu ve havalimanı önerileri size
uymuyorsa ihtiyaçlarınız dahilinde bu seçenekleri size uyarlayabiliriz.
2. Uçuşunuzu tercihlerinizle biçimlendirin
Evinizden havalimanına özel bir araçla mı transfer istersiniz? Uçaklarda koridorda oturmayı mı
tercih edersiniz, cam kenarında mı? Ekonomi sınıfından kesilen biletinizi business sınıfa yükseltmek
ya da biletinizi uçuş millerinizle almaya ne dersiniz? Uçuş esnasında özel bir yemek tercihiniz var
mı? Uçuşunuzu çok daha keyifli bir hale getirmek için tercihlerinizi Gezi Tasarımcılarımıza
belirtmeniz yeterli!
3. Rotanızı meraklarınıza göre değiştirin
Büyük Göç safarinizi biraz daha uzatmayı, Venedik’te bir kez daha gondol sefası yapmayı, Doğu
Yakası’nın galerilerinde daha çok vakit geçirmeyi, Kuzey Işıkları’nı biraz daha seyretmeyi, bağ
rotasının lezzetlerinden biraz daha tatmayı ya da uçsuz bucaksız bozkırlarda doğanın dingin
ritmine şahit olmayı sürdürmek mi istiyorsunuz? Rotanızı meraklarınıza göre şekillendirmek ve bir
kentin, tadını ya da manzaranın keyfini uzun uzadıya çıkarmak için Gezi Tasarımcılarımızla
görüşebilirsiniz.
4. Farklı rotaları uç uca ekleyin
Gezmenin ve keşfetmenin tadını bir kez aldığınızda, seyahatiniz hiç bitmesin istersiniz. Bir kez yola
çıktınız mı neden tek bir programla sınırlı kalasınız? Satın aldığınız programın öncesine ya da
sonrasına ek geziler koyarak, tek bir programın sunduklarıyla kendinizi sınırlamayın; Mayaların ve
Azteklerin mirasını keşfetmek için yola çıkıp iki okyanusun birleştiği Panama Kanalı’ndan gemilerin
geçişini izlemeden, Altın Üçgen’in renkli geçmişini görüp Ganj kıyısında bir ayine katılmadan, Doğu
Karadeniz’in yaylalarında yeşilin binbir tonuna şahit olmuşken Maçahel’e uğramadan, Romantik
Yol’da bir durak sonrasını merak etmeden dönmek istemiyor olabilirsiniz. Programınızı erken
başlatmak ya da geç bitirmek için Gezi Tasarımcılarımızdan destek alabilirsiniz.
5. Bir şehirden yola çıkıp bir başkasına dönün
Satın aldığınız programın sona ermesi, seyahatinizin de biteceği anlamına gelmez. Hazır yola
çıkmışken, dönüşte başka bir şehirde yaşayan dostlarınıza sürpriz bir ziyarette bulunmanın
keyfinden mahrum kalmayın.

