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София 1408, ул. Витоша 156, ет.1 
02/951 61 49; 0888 797 161  
office@profitravel.bg 

www.profitravel.bg  
 

ГРУПА ХАВАНА И ВАРАДЕРO ЗА ЦЕНИТЕЛИ! 
 
 

10 дни / 8 нощувки  
  29 октомври 2021 – 07 ноември 2021 
 

ОТСТЪПКА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ 200 ЛВ НА ЧОВЕК ДО 01.06.2021! 
    

 

Да посетите “Перлата на Карибско море” е особено вълнуващо сега, защото островът все 
още пази тази своя романтична двуличност, съчетала прекрасната колониална архитектура на 
площадите и дворците/ сега повечето превърнати в хотели и музеи/ като най-богатата испанска 
колония и скорошното си революционно минало с лика на Фидел и Че Гевара! Островът е и един 
носталгичен спомен за Хемингуей, изживял последните си години тук и сътворил своя най-голям 
шедьовър „Старецът и морето”. Да се разхождаш из красива Хавана е да виждаш как една епоха си 
отива и на нейно място все по-осезателно се настанява новото и модерно лице на Куба с 
примамливи частни ресторантчета и галерии. 

Варадеро е най-известният курорт в Куба и неговата живописна плажна ивица с бял фин 
пясък е една от най-чистите в света. Тюркоазеносините води, кораловият риф и неувяхващата 
му слава на най-танцувалният курорт на Карибите привличат всяка година хиляди туристи от 
цял свят, но да бъдеш в един от най-реномираните хотели там - Paradisus Varadero, е истински 
лукс! Дали ще плувате с делфини или ще се наслаждавате на първокласни коктейли на палубата 
на катамаран, Вие ще преживеете своята Кубинска фиеста с много слънце и музика!  

 
Нашите предимства:     

✓  Включени 4 нощувки със закуски в хотел Iberostar Parque Central 5* – един от най-

реномираните и с висок рейтинг хотели в центъра на Хавана! 

✓  Включени 4 нощувки на база All Inclusive в хотел Paradisus Varadero 5* – един от 

хотелите с най-висок рейтинг и качество на предлаганите услуги във Варадеро! 

✓ Включена пешеходна обиколка на Хавана с обяд и посещение на любимите места на 

Хемингуей! 

✓ Включена застраховка  „Отмяна на пътуване“! 

✓ Включена виза за Куба! 

✓ Водач-преводач от ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР! 

✓ Традиция и професионализъм - тази програма се провежда за 20-ти път! 

mailto:office@profitravel.bg
http://www.profitravel.bg/
https://www.iberostar.com/en/hotels/la-habana/iberostar-parque-central/
https://www.melia.com/en/hotels/cuba/varadero/paradisus-varadero-resort-and-spa/index.htm?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc474068632218%7Cme%7Ckparadisus%20varadero%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca112764274760%7Cg11245918949&&gclid=EAIaIQobChMI5qzXv-KE7gIVl9V3Ch0qHQojEAAYASAAEgKaW_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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П Р О Г Р А М А 
 

Ден 1, 29.10.2021, петък/ София – Истанбул 

Отпътуване от летище София за Истанбул с полет на Turkish Airline в 21:30. Кацане 
в 22:55.  

Ден 2, 30.10.2021, събота/ Истанбул – Хавана 

Продължение за Хавана с полет в 02:35. Пристигане в кубинската столица в 08:05. 
Посрещане, трансфер и настаняване в Iberostar  Parque Central 5*. Луксозният хотел е 
разположен точно срещу Парк Централ в 
непосредствена близост до една от най-
ембелматичните обществени сгради в Хавана Ел 
Капитолио. На няколко минути пеша от хотела се 
намира Стария Град /La Habana, ЮНЕСКО/ с 
основните културни забележителности на 
града. Свободно време за почивка и освежаване. 

Обяд в местен ресторант. Следобед начало на 
обиколка на Хавана. Старият град с прекрасните 
сгради и площади в колониален стил, датиращи от 16 век, днес е признат от ЮНЕСКО 
за част от световното културно наследство. В тази уникална столица съжителстват 
характерната архитектура на колониалната ера, грандиозният стил от 50-те години и 
ретро духът на социалистическата реалност. В Хавана времето сякаш е спряло и 
неговата очарователна архаичност напомня за някога бурния и пищен светски живот.   

Ще започнем от Капитолия - емблематична сграда за Хавана, функционирала като 
седалище на Кубинското правителство в продължение на много години преди 
революцията от 1959. Ще продължим пеша по очарователните калдъръмени площади 
„Plaza de Armas“ и „Plaza de la Catedral“, за да посетим старинната катедрала „San 
Cristobal“ и известния „Музей на рома“, където ще научим как местните превръщат 
захарната тръстика в популярната марка ром Havana Club. Обиколката ще ни отведе и 
до емблематичния площад „Plaza Vieja, служил като сцена на фиести, екзекуции и 
борба с бикове, които аристократите са наблюдавали от балконите на своите домове. 

По време на обиколката посещение на любимите места на Хемингуей в стария град 
на Хавана. Писателят прекарва почти 22 години от живота си в Куба през които 
написва едни от най-популярните си романи. Ще видите емблематичния бар „La 
Bodeguita del Medio“ мястото, където писателят е пиел своето мохито и „Bar Floridita“ – 
където обичал да отпочива с дайкири в ръка. За финал, разглеждане на хотел „Ambos 
Mundos”, където писателят често е отсядал.  Нощувка. 

 
Ден 3, 31.10.2021, неделя/ Хавана 
Закуска в хотела.  По желание, целодневна екскурзия до долината Винялес, 

разположена на югозапад от Хавана – район с изключителна природна красота. 
Разглеждане на „моготите“ включени в списъка на 
ЮНЕСКО като уникален природен пейзаж. 
Образувани от наслагвания от варовик, хълмовете 
приличат на куполи с почти отвесни страни, 
издигащи се на височина до 300м и заобиколени от 
плодородни равнини. По пътя посещение на 
фабрика за производство на пури. Областта Пинар 

https://www.iberostar.com/en/hotels/la-habana/iberostar-parque-central/
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дел Рио е наричана „зелената част“ на Куба и предоставя отлични климатични 
условия за отглеждане на тютюн. Посещение на „Индианска пещера“и разходка с 
лодка по водите на подземната река „Сан Висенте“, наблюдение на осветената пещера 
и природните пещерни образувания. Включен обяд в местен ресторант.  

За тези, които решат да останат в Хавана през този свободен ден, предлагаме 
разглеждането на два внушителни двореца, единият е бившият дворец на последния 
диктатор преди революцията - Батиста, сега Музей на Революцията, запазил 
елегантната си архитектура и Двореца на Капитаните - бившата резиденция на 
генерал-губернаторите, управлявали острова по време на колониалната епоха. И още  - 
крепостта Ел Моро с чудесна панорамна гледка към града, бившата Кралска фабрика 
за пури - Партагас, която и досега е световен символ на качество, пъстрата и типично 
по кубински танцуваща улица Кайехон и разбира се, разходката с ретро автомобил! 

Вечерта, по желание, посещение с включена вечеря на едно от многото места в 
Хавана с жива музика. 

 
Ден 4, 01.11.2021, понеделник/ Хавана 

Закуска в хотела. Свободно време или по желание, полудневна екскурзия „По 
стъпките на Хемингуей“. Отпътуване за вила 
„Ла Финка Вихия“ намираща се на 15 км. от 
Хавана. В тази вила в продължение на 20 
години е живял и творил американският 
писател Ърнест Хемингуей. Напуска я през 1960 
година , когато се връща в Америка. В негова 
чест, вилата е превърната в музей и е запазена 
почти непроменена от момента на 
заминаването му. В къщата могат да се видят 

предмети и лични вещи на писателя от времето когато е живял там. Екскурзията 
продължава с посещение на рибарското селище Кохимар, което е вдъхновило 
Хемингуей да напише известната си творба „Старецът и морето“. Тук се намира и 
статуя на писателя направена от стари котви, подпори и инструменти събирани от 
местните рибари. Обяд в традиционен кубински ресторант и връщане в хотела.  

Вечерта, по желание, посещение на най-престижното и световноизвестно 
кабаре „Tropicana”, привличало в миналото, със своята музика и пищност, множество 
известни личности и холивудски звезди. Ще имате възможност да се насладите на 
двучасово танцово шоу с над 200 участника. Нощувка. 
 

Ден 5, 02.11.2021, вторник/Хавана - Варадеро🌴 

Закуска, освобождаване на стаите и трансфер до Варадеро (разстоянието 
от Хавана до Варадеро е 140 км) . Настаняване в хотел Paradisus Varadero 5* на база All 
Inclusive. Разположен на един от най-красивите плажове в Куба с кристално чиста вода 
и бял фин пясък, хотелът предлага романтична атмосфера и първокласно обслужване. 
На разположение на гостите са един голям басейн /2400 м²/ , 2 басейна за деца и 7 
други плувни басейна, Спа център, салон за красота и др.  Изисканите ястия са 
идеално допълнение към изживяването. Ще имате възможност да се насладите на 
вкусна мексиканска, азиатска и креолска кухня. В баровете на хотела ще можете да 
опитате освежаващи тропически коктейли и широка гама от първокласни 
напитки. Хотелът предлага богата анимационна програма с жива музика всяка вечер 
и многобройни спортни дейности - шнорхелинг, класове по гмуркане за 

https://www.melia.com/en/hotels/cuba/varadero/paradisus-varadero-resort-and-spa/index.htm?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc474068632218%7Cme%7Ckparadisus%20varadero%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca112764274760%7Cg11245918949&&gclid=EAIaIQobChMI5qzXv-KE7gIVl9V3Ch0qHQojEAAYASAAEgKaW_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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начинаещи, плажен волейбол, футбол, аеробика, йога, разходки с лодка, тенис на маса 
и др. 

Ден 6, 03.11.2021, сряда/ Варадеро 

Свободен ден на база All Inclusive или по 
желание целодневна екскурзия с включен обяд до 
Тринидад - един от най-емблематичните и най-
запазени кубински градове от 16 век под закрилата на 
ЮНЕСКО. Пешеходната обиколка ще ни 
отведе по малките калдъръмени улички, сред 
многоцветните домове с червени покриви и красиви 
площади до историческия център на града. Ще 
разгледаме очарователния площад „Plaza 

Mayor“, църквата „Iglesia de la Santísima Trinidad, двореца „Palacio Cantero“, в който 
сега се намира градският музей. Сред останалите забележителности на града са: Пазара 
на занаятчиите, Mузея на романтиката и бар Канчанчара, където ще можете да опитате 
популярната кубинска напитка, носеща същото име. Продължение за Сиенфуегос – 
единственият кубински град колонизиран от френски заселници. По чудноват начин в 
него се преплитат европейският стил архитектура и карибският лежерен дух. Като 
сравнително новопостроен град от началото на XIXв, той е по-модерен, чист и 
просторен и неслучайно е наричан „Перлата на юга”. Пешеходна обиколка на 
историческия център на красивия град. Разглеждане на двореца „Palacio de Valle”, 
бивша колониална резиденция на испански захарен барон построена по подобие на 
мароканска касаба с богати орнаменти от най-качествен вносен мрамор, алабастър и 
керамика. Връщане във Варадеро и нощувка. 

 

Ден 7, 04.11.2021, четвъртък/ Варадеро 

Свободен ден за почивка на база All 
Inclusive или по желание целодневна 
екскурзия – разходка с катамаран до 
безлюдния остров Cayo Blanco, почивка на 
девствените му плажове и шнорхелинг на 
кораловия риф. Включен обяд с морски 
дарове и напитки.  

 

Ден 8, 05.11.2021, петък/ Варадеро 

Свободен ден на база All Inclusive. Варадеро предлага безброй забавления както през 
деня, така и през нощта. За тези, които обичат наситената програма са на 
разположение още много приключения - плуване с делфини, посещение на местно 
ранчо в провинция Матанзас, екскурзия до крокодилска ферма, разходка из красивата 
пещера Сатурно, част от екопарк Варадеро, гмуркане и шнорхелинг в подводния парк 
Кайро Пиедра, обяд в бившата резиденция на Дюпон, сега гурме-ресторант Ксанаду и 
др. 

 

Ден 9, 06.11.2021, събота/ Варадеро – Хавана - Истанбул 

Освобождаване на стаите и ранен трансфер до Хавана за полет до Истанбул в 10:15. 
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Ден 10, 07.11.2021, неделя/Истанбул - София 

Кацане в Истанбул в 10:15. Продължение за София на същия ден в 14:55 и кацане в 
15:10. Край на програмата. 

 

Група при минимум 12 записани 
туриста 

Стандартна 

пакетна цена 

Промоционална цена при 
записване до 01.06.2021! 

Цена на основен пакет на човек в 
двойна стая 

 

3 299 лв 

 

3 099 лв 

 
Цената на основен пакет включва: 

 4 нощувки със закуски в двойна стая Moderna в  Iberostar Parque Central 5* в    
       Хавана; 

 4 нощувки на база All Inclusive в Paradisus Junior suite в Paradisus Varadero 5*  
       във Варадеро; 

 Всички трансфери, турове и обиколки по програма с туристически автобус; 

 Панорамна обиколка на Хавана с включен обяд; 

 Виза за Куба; 

 Застраховка „Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по  
       независещи от клиента причини с покрити рискове свързани с COVID-19**; 

 Местно екурзоводско обслужване по време на екскурзията; 

 Водач – преводач от Профи Травъл Център при група от минимум 12 туристи; 

  Медицинска застраховка на „Allianz Travel” (част от Allianz   Group) за 
застрахователна сума 10 000 евро и покрити основни рискове; 

 Предварителна подробна туристическа информация за посещаваните градове и 
забележителности в Куба. 

 
** Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина 
поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, 
застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването до 
застрахованата стойност на пътуването. 
Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за 
причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има животозастрашаващо 
състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в болница. 
Важни уточнения: 
  - Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или 
груба небрежност остават като изключени събития. 
  - По желание може да се доплати за по-високо покритие на застраховката „Отмяна 
на пътуване“, което да включва и услуги, които са извън общата цена на пътуването 
(самолетен билет, виза, допълнителни екскурзии). Доплащания за покриване на по-
висока застрахователна стойност се заявяват в момента на сключване на договора. 
 
 
 
 
 
 

https://www.iberostar.com/en/hotels/la-habana/iberostar-parque-central/?pax_config=2+0#rooms_anchor
https://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-paradisus-varadero/guest-rooms/paradisus-junior-suite
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Цената на пътуването не включва: 
 Самолетен билет София–Истанбул–Хавана-Истанбул–София с включени летищни 
такси на авиокомпания Turkish Airline – договорена групова цена 1480 лв на човек с 

включени летищни такси до 01.07.2021. За записалите се след тази дата може да се 
наложи доплащане за самолетните билети. 

 
Полетно разписание (към април 2021) 
29.10.2021 София  -Истанбул                    21:30 - 22:55 
30.10.2021 Истанбул - Хавана                    02:35 - 08:05 
 
06.11.2021 Хавана – Истанбул                   10:15 - 10:50+1 
07.11.2021 Истанбул -  София                   14:55 - 15:10 
 

 Допълнителни екскурзии (заявяват се и се заплащат предварително):  
- Целодневна екскурзия с включен обяд до долината Винялес с посещение  

на „Индианската пещера“ с водач от Профи Травъл Център при минимум  
10  туриста – 170 лв на човек; 

- Полудневна екскурзия „По стъпките на Хемингуей“ с включен обяд с водач от Профи 
Травъл Център при минимум 10 туриста – 160 лв на човек; 

- Тропикана шоу с включени напитки – 120 лв на човек; 
- Целодневна екскурзия до Тринидад и Сиенфуегос с включен обяд (на място) 
- Разходка с катамаран до остров Кайо Бланко с включен обяд (на място) 

 

 Такса обслужване местни екскурзоводи и шофьори: 40 лв – събира се при 
доплащането; 

 Доплащане за единична стая /на запитване/; 

 Лични разходи; 
 

 Важно: 

 Посочената пакетна цена е валидна при група от минимум 12 участници! 

 Необходими документи за записване: копие от валиден международен паспорт 
минимум 6 месеца от датата на връщане, подписан договор с Профи Травъл Център и 
депозит в размер на 1 000 лв на човек;   

 Краен срок за събиране на групата: 01.09.2021;   

 Срок за доплащане: 30.09.2021 в брой, с кредитна карта или по банков път:  
   "ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000   
    5549 40, BIC: RZBBBGSF;            

 Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за 
значителна промяна на програмата; 

 Преди заминаване туроператорът ще информира туристите за всички актуални 
здравни изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и престоя в Куба. 

 
Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при смяна на часовете на полетите от страна на 

превозвача, както и при анулиране на полети. 
За допълнителните мероприятия, като отделна част, невлизаща в Общата пакетна цена, Профи 

Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена отговорност от 
страна на записалите се клиенти.  

Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗАД «Лев 

Инс» с адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, 136 B. 


