
 

         

 

                       DAHİL HİZMETLER 

 Tulga Ozan rehberlik hizmetleri 

 AIR FRANCE ile IST/HAV/IST uçuşlarımız 

 AIR CUBANA ile HAVANA/SANTIAGO uçuşlarımız 

 Programda belirtilen müze girişleri ve Otel/Casa 

Particular konaklamaları 

 Son gün hariç öğlen yemekleri, Trinidad herşey 

dahil konaklama, Havana’da 5 akşam yemeği. 

 Yemekler esnasında bir yerel içecek 

 

                  HARİÇ OLAN HİZMETLER 

 Küba vize ücreti 

 Kişisel Harcamalar 

 Seyahat sigortası 

                                
                           NOTLAR:  

 Gündüzleri giyecek rahat kıyafetler, ince bir 

yağmurluk ve akşamları için de ince bir kazak 

faydalı olacaktır. 

 Şehir gezileri esnasında rahat bir yürüyüş 

ayakkabısı ve akşam eğlenceleri için rahat 

kıyafetler işinize yarar. 

 Yanınızda EURO bulundurmanız avantajdır. 

 

 

 

 

 

Ne yazık ki Dünya Değişiyor…  

Artık devrim uğruna geçirdikleri hayatlarının son demlerine 

yaklaşan “Castro Kardeşler” gidince Küba’da tatil cenneti 

Karayip adalarından birilerine dönüşecek… Hatta batı kıyıları 

ve Havana dönüştü bile diyebiliriz. Bu sebeple bizdeki örneği 

Antalya “ALL INCLUSIVE” otellerini andıran Varadero’yu 

görmeye değil, devrimin hala izlerinin canlı olduğu Oriente 

bölgesini keşfetmek için yola çıkıyoruz… 

Küba halkının saflığını hala yakalamak için, 

Yerel yaşama dokunmak için, 

Castro Kardeşler gitmeden, 

Küba lüks bir tatil beldesine dönüşmeden, 

Kısacası… 

Dünya Değişmeden “Devrimin İzinde”  
Küba’yı keşfe çıkıyoruz. 

DEVRİMİN İZİNDE  

1 MAYIS (KÜBA) 
24 NİSAN - 05 MAYIS 

 

 
1. Gün - 24/04 (ISTANBUL/PARIS/HAVANA) 
İstanbul Atatürk Havalimanında saat 04:00’te Tulga Ozan 
ile buluşma. AF 1391 seferi ile saat 06:15'te Paris'e sonra 

da AF 946 seferi ile Havana’ya uçuş 20:25’te varışımızın 
ardından Havana Old City’de bulunan otelimize yerleşme. 
2. Gün - 25/04 (HAVANA/SANTIAGO DE CUBA) 
CUBANA AIR iç hat seferi ile Santiago’ya uçuş 
Santiago ve Bölgesini keşfe çıkıyoruz 
Cespedes’ten Fidel Castro’ya tüm devrimcilerin başlangıç 
noktası olan bu şehirde hem Devrim Meydanı, Velasquez 
balkonu, Nuestro Senora de la Asuncion katedrali 
gezisinin haricinde San Pedro de Moro kalesini de 
gezeceğiz. 
Öğlen yemeğimiz yerel restoranda akşam yemeğimiz de 
otelde olacak. 
Akşam yemeği ertesinde Casa Trova’da Küba gecelerini 
hep beraber keşfe çıkıyoruz. 
3. Gün - 26/04 (SANTIAGO/BAYAMO/CAMAGUEY) 
Batıya yolculuğumuz başlıyor 
Santiago’dan hareket edip yolumuzun üstünde bulunan, 
“Satranç şehri” diye bilinen Bayamo şehrini geziyoruz. 
Turizm’den az etkilenmiş bu şehirde de yerel yaşama 
dokunma şansımız olacak. Bölgesel müze ve Casa Estrada 
de Palma gezilerimiz gene Bayamo’da olacak 
Camaguey’e varış ve hepimiz için unutulmaz deneyim 
olacak “Casa Particular” diye adlandırılan, Küba’nın yerel 
yaşamını birinci elden deneyimleyeceğimiz evlere 
yerleşiyoruz. 
Akşam yemeğimiz “Palladar” tarzı yerel bir lokantada 
olacak 
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4. Gün - 27/04 (CAMAGUEY) 
Tüm günümüz farklı mimarisi ile gezginlerin hayran 
kaldığı Camaguey şehrini keşifle geçecek. 
Şehrin sokaklarını keşfetmenin dışında Ignacio 
Agremonte, Yerel Kültür müzelerini ve El Rio pazarını 
ziyaret edeceğiz. 
Akşam yemeğimiz serbest olacak 
5. Gün - 28/04 (CAMAGUEY/SANTA 
SPIRITUS/TRINIDAD) 
Oriente Bölgesinin son sınırlarına ulaşmak için yola 
çıkıyoruz 
Yol üzerinde gene turist gruplarının daha az uğradığı 
Santa Spiritus şehrini görüp Yayabo köprüsünde fotoğraf 
molası yapacağız. 
Trinidad’a varışta turist olduğumuzu hatırlamak için 
“Herşey Dahil” sistem Trinidad Del Mar otele 
yerleşiyoruz ve akşam yemeği öncesi plaj keyfi şansımız 
olacak. 
6. Gün - 29/04 (TRINIDAD) 

Bir zamanların şeker kamışı endüstrisinin merkezi olan 
Trinidad şehrini ve bölgesini keşfe çıkıyoruz. 
Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Los Ingenious 
Vadisine gidiş 
Tren ile Iznaga’ya gidiş ve şeker kamışı çiftliği ziyareti 
Öğle Yemeği ertesi Trinidad gezisi 
Şehrin sokaklarında kaybolarak Plaza Mayor, Trinidad 
Kilisesi, Palacio Cantero gezileri ve şehrin simgesi 
“Canchanchara” kokteyl tadımı yapacağız. 
Akşam yemeği ertesinde gene Küba gecelerini keşif için 
Casa Trova’ya hep beraber gidiyoruz. 
 
 

10. Gün - 03/05 (HAVANA) 
Ülkenin Tütün Bölgesi Pinar del Rio – Vinales Turu’na 
gidiyoruz. Tütün tarlaları ve kendine has verandalı, 
sallanır sandalyeli evleri ile ünü tüm dünyaya yayılmış 
bölgede Küba Purolarının yerinde nasıl yapıldığını 
göreceğiz. 
Ardından Mogote adı verilen doğa şekilleri ile ünlü 
Vinales vadisine gidiyoruz ve Los Jazmines Seyir 
Terasından Vinales Vadisinde muhteşem manzarayı 
izliyoruz. 
Öğle yemeğimizi Vinales Vadisinde yiyoruz. 
Yemek sonrası “Cueva del Indio” mağarasını gezdikten 
sonra Mural de la Prehistoria gezimiz olacak. 
 Son olarak yerli bir aileye misafirliğe gidiyoruz. 
Konaklama Havana’da.  
11. Gün - 04/05 (HAVANA/İSTANBUL) 
Son alışverişler ve şehrin keyfini çıkarmak için serbest 
vaktimiz olacak.  
Akşam saat 17:30'da AF 1590 seferi ile Paris'e, sonra da 
İstanbul'a devam ediyoruz... 
12. Gün - 05/05 (İSTANBUL) 
Saat 14:20’de İstanbul’a varış. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TUR FİYATI 

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI  3100 $ 

TEK KİŞİ FARKI 500 $ 

 

7. Gün - 30/04 (TRINIDAD/SANTA 
CLARA/HAVANA) 
Trinidad’tan ayrılıp devrim esnasında Ernesto Che 
Guevera de La Serna’nn efsaneleşmesine sebep olan 
saldırının gerçekleştiği ve günümüzde kendi mezarı da 
bulunan Santa Clara Şehrine gidiyoruz. 
Anıt mezarın altındaki müzeyi gezip şehir merkezini de 
keşfettikten sonra Havana’ya doğru devam ediyoruz. 
Konaklama Havana’da 
8. Gün - 01/05 (HAVANA) 
1 mayıs kutlamalarını görmek için şehirdeyiz. Sabahtan 
Meydanda kutlamalara katılıp öğle yemeği ertesinde 
şehrin coşkusunu yaşamak için serbest vaktimiz 
olacak. 
9. Gün - 02/05 (HAVANA) 
Havana Şehir turu. 
Eski şehir sokaklarını arşınlayıp, Ernest Hemingway’in 
izlerini süreceğiz. Otobüsümüzle şehirde 1959 öncesi 
izleri daha çok barındıran Vedado ve Miramar 
semtlerini gördükten sonra geçmişte şehrin 
savunmasında önemli yer tutan Moro ve Cabana 
kalelerinde fotoğraf molalarımız olacak. 
Akşam yemeğimiz eski evlerin restore edilmesi ile 
açılmış “Palladar” tarzı bir restoran’da. 
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