TRYP CAYO COCO 4****
Měna

Kč

Stravování

ALL INCLUSIVE

Země a lokalita

Kuba, Cayo Coco

Letecká spol.

Termín
12.01.2023 - 20.01.2023 48 700 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

12.01.2023 - 23.01.2023 58 100 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

21.01.2023 - 29.01.2023 61 000 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

24.01.2023 - 01.02.2023 54 900 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

24.01.2023 - 01.02.2023 58 600 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

24.01.2023 - 04.02.2023 134 100 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

24.01.2023 - 04.02.2023 131 500 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

25.01.2023 - 02.02.2023 78 000 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

25.01.2023 - 02.02.2023 60 800 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

25.01.2023 - 05.02.2023 72 100 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

25.01.2023 - 05.02.2023 66 500 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

26.01.2023 - 03.02.2023 55 700 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

26.01.2023 - 03.02.2023 55 900 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

26.01.2023 - 06.02.2023 65 600 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

26.01.2023 - 06.02.2023 64 200 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

28.01.2023 - 05.02.2023 54 900 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

28.01.2023 - 05.02.2023 56 300 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

28.01.2023 - 08.02.2023 57 200 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

28.01.2023 - 08.02.2023 62 000 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

31.01.2023 - 08.02.2023 53 200 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

31.01.2023 - 08.02.2023 54 700 Kč

7 NOCÍ/9 DNÍ

31.01.2023 - 11.02.2023 134 100 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

31.01.2023 - 11.02.2023 131 600 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

27.03.2023 - 07.04.2023 51 900 Kč

10 NOCÍ/12 DNÍ

06.05.2023 - 16.05.2023 46 400 Kč

42 900 Kč

15.09.2023 - 26.09.2023 48 000 Kč

44 200 Kč

Volný termín (6 a více volných míst)
Poslední místa (1 - 5 volných míst)
Prodáno (0 a méně volných míst). Nelze automaticky potvrdit.

Ubytování

TRYP CAYO COCO 4****

Druh zájezdu

Pobytový

Doprava

LETECKY | PRAHA - VACLAV HAVEL

Cena zahrnuje
Leteckou přepravu v ekonomické třídě dle letového řádu (vč.
přepravy 1 zavazadla o hmotnosti 23 kg a příručního zavazadla
o hmotnosti 8 kg na každou osobu)
Kolektivní transfer z letiště do hotelu v Havaně
Ubytování v Havaně/Varaderu v hotelu na 2 noci (první a
poslední - POČET NOCÍ LZE UPRAVIT DLE POŽADAVKU KLIENTA,
lokalita ubytování dle letového řádu)
Další noci ve vybraném hotelu na Cayo Coco v režimu ALL
INCLUSIVE
Kolektivní transfery: letiště - hotel Havana, hotel Havana letiště
Kolektivní transfer na Cayo Coco (alternativně vnitrostátní
přelet včetně transferů hotel-letiště-hotel)pozemní přeprava mikrobusem - na ostrov a zpět)
Služby česky mluvícího delegáta po celou dobu pobytu s
možností dokoupení fakultativních výletů (24 hod. na telefonu,
sídlí v Havaně)
Pojištění CK proti úpadku
Cena
nezahrnuje
Vstupní vízum - cena 920 Kč
Cestovní pojištění - léčebné výlohy + storno (51 Kč-139
Kč/os/den - dle typu zvoleného pojištění)
Fakultativní výlety
Příplatek za polopenzi v Havaně
Příplatek za pokoj s výhledem na moře nebo za pokoj vyšší
kategorie

Popis stravování
V Havaně ubytování se snídaní na 1. noc a poslední noc (lze upravit
dle přání klienta). Program ALL INCLUSIVE v hotelu Tryp Cayo
Coco nabízí svým hostům široký výběr místní i mezinárodní kuchyně
a také pestrou nabídku nápojů (káva, džus, pivo, vína, koktejly,
likéry). Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v bufetové restauraci
"Los Taguascos.". Lze také navštívit některou z osmi a la carte
restaurací nabízejících mezinárodní, italskou i místní kuchyni. Po celý
den lze využít lehkého občerstvení ve snack baru "Las Antillas" nebo
v
dalších
barech
k
neomezené
konzumaci
rozlévaných
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby.

Popis ubytování
TRYP CAYO COCO 4****
Hotelový komplex se nachází jen 50 metrů od krásné bílé písčité
pláže "Playa Larga ", obklopen tropickou zahradou, jež je domovem
pelikánů a řady dalších mořských ptáků. Jezero, které se nachází
v blízkosti tohoto hotelového resortu, je domovem endemických
plameňáků. Hotel má k dispozici 508 klimatizovaných pokojů (108
pokojů vyšší kategorie – suites) se sociálním zařízením, minibarem,
trezorem, vysoušečem vlasů, žehlící soupravou, telefonem, satelitní
TV a CD přehrávačem. V rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít
stravování v bufetové restauraci „Los Taguascos“ nebo v některé
z osmi specializovaných a la carte restaurací, nabízejících
mezinárodní, italskou, místní nebo na mořské speciality zaměřenou
kuchyni. V areálu je dále k dispozici 7 barů, včetně pěkného snack
baru „La Picúa“ přímo na pláži nebo snack baru u bazénu „Las
Antillas“, který je hotelovým hostům k dispozici 24 hodin. V resortu
je fitness centrum a wellness centrum se saunou a masážemi, 3
bazény, dětské brouzdaliště a vířivka, miniklub s celodenním
programem a večerní minidiskotékou pro děti do 12 let. Nechybí zde
aerobik, kurzy salsy, španělštiny a potápění, různé hry, animační
programy, noční představení a diskotéka. Na hotelové pláži je možné
využít širokou škálu vodních sportů, například šnorchlování, kajaky,
vodní lyže, windsurfing nebo katamarán. Hotelovým hostům jsou
k dispozici plážové ručníky, lehátka a slunečníky jak na pláži, tak u
bazénu zdarma. Příznivci sportu uvítají tenisové, basketbalové a
volejbalové kurty nebo si mohou zapůjčit kola. Hotel má
zdravotnickou službu, směnárnu, obchůdky se suvenýry i zbožím
denní potřeby, prádelnu, salón krásy, internet s pevnými počítači za
poplatek a hlídané parkoviště. Pro výlety do okolí si můžete u hotelu
zapůjčit automobil, kolo anebo domluvit výlet za sportovním
rybařením nebo potápěním. Jedná se o velice vhodný hotel pro
rodiny s dětmi. Ubytování v apartmá Superior Ocean View navíc
nabízí klientům možnost pozdního check outu v den odjezdu, kávovar
na pokoji, denně doplňovaný minibar, plážové ručníky již na pokoji, 5
garantovaných možností stravování v a la carte restauraci během
pobytu (při standardním pokoji lze pouze 1x za týden) a na vyžádání
speciální večeře - langusta. Pokoj disponuje výhledem na oceán.

Popis lokality ubytování
CAYO SANTA MARIA

Tento ostrůvek je součástí souostroví „Jardines del Rey“ při severním
pobřeží Kuby. Zdejší ekosystém byl vyhlášen organizací UNESCO
Rezervací biosféry. Tyto ostrovy jsou vyhledávaným turistickým
střediskem díky překrásným bělostným plážím, jež jsou omývány
křišťálově čistou tyrkysovou vodou Atlantského oceánu. Hotelová
zařízení se nachází na třech hlavních ostrovech: Cayo Santa Maria,
Cayo Ensenachos a Cayo las Brujas. Krom nádherných pláží stojí za
zmínku i vnitrozemí ostrovů pokryté mangrovníky a bujnou vegetací,
která je domovem řady endemických živočichů a rostlin. Spatřit zde
můžete třeba krásné růžové plameňáky, kormorány, leguány, jutía a
celou řadu dalších ptáků (Tocororo – národní ptáček), měkkýšů a
podmořských ryb a živočichů, jako například kapustňáka. Ostrovy
spojuje s pevninou hráz „Pedraplen“ dlouhá 48 km, která byla
vybudována v roce 1989 a spojuje většinu přilehlých ostrovů. Na
Cayo Santa Maria se pohodlně dostanete též letecky z Havany.
Krásné a klidné moře naleznete především na panenském ostrůvku
„Cayo Ensenachos.“ Pláže Cayo Santa Maria čítají celkovou délku 13
km. Pro volný čas doporučujeme návštěvu místního delfinária, výlet z
maríny na katamaránu za potápěním nad korálovým útesem anebo
si lze zapůjčit u hotelu automobil a vydat se na výlet do kubánského
středozemí. V takovém případě pak zavítejte do historického
koloniálního města Remedios nebo 100 km vzdálené hlavní město
celé provincie, „Santa Clara.“ Jako celodenní výlet pak neváhejte
navštívit překrásný Trinidad na jižním pobřeží Kuby, vzdálený 200
Km. Na Cayo Santa Maria se nachází velmi kvalitní hotely citlivě
zakomponované do okolní krajiny mezi zelenými palmami, tropickými
rostlinami a tyrkysově modrým mořem.
Cienaga de Zapata
CIENAGA DE ZAPATA / PLAYA GIRON
Na jihu provincie Matanzas se rozkládá Národní Park „Ciénaga de
Zapata” (4400 km² - bažinné ekosystémy s bohatou endemickou
florou a faunou). Součástí parku je areál „Guamá” k němuž patří
největší chovná krokodýlí farma na Kubě, indianská vesnice „Aldea
Taina” nacházející se uprostřed největšího sladkovodního jezera
Kuby - „Lago del Tesoro” - jezero pokladů. O několik kilometrů dále
leží historicky slavná Zátoka Sviní a pláž „Playa Girón”. Na Playa
Giron naleznete známé "Museo de la Intervención" - "Museum
vylodění", připomínající nevydařenou operaci CIA, která cvičila
jednotky kubánských exulantů, jež neúspěšně napadly v roce 1961
Kubu za účelem svržení vlády Fidela Castra. V tomto museu vystavují
mezi řadou exponátů československé a sovětské zbraně, které
pomohly ubránit Kubu před imperialismem. Celá oblast zátoky Sviní
je rájem pro vyznavače potápění. Průzračné vody Karibského moře v
oblasti Cienaga de Zapata nabízejí více než 20 zajímavých lokalit pro
potápění, jako například Cueva de los Peces, Punta Perdíz nebo
Caleta Buena. Spatřit zde můžete překrásné korálové scenérie,
množství tropických karibských živočichů a úchvatné zatopené
jeskyně a tunely, ale i potopené lodě. Playa Giron je zároveň ideální
lokalitou pro výlety automobilem do okolí. Havana je vzdálená 160
km, Varadero 150 km, Cienfuegos 110 km a Trinidad 190 km.

Program zájezdu
1. DEN
Přílet do Havany v odpoledních / večerních hodinách
Přivítání s česky mluvícím průvodcem. Transfer do hotelu v Havaně.

Ubytování.
2. DEN
Transfer na letiště José Martí Ter.1, Havana
Přílet na letiště J. Del Rey, Cayo Coco
(Alternativně pozemní přeprava - mikrobusem - na ostrov a zpět)
Transfer z letiště na Cayo Coco do zvoleného hotelu. Ubytování.
3., 4., 5.,... (Počet dní dle zvoleného termínu)
Volný program - relaxace na panenských plážích s možností využití
animačních programů hotelu s programem ALL INCLUSIVE
PŘEDPOSLEDNÍ DEN
Transfer na letiště J. Del Rey, Cayo Coco
Přílet na letiště José Martí Ter.1, Havana
(Alternativně pozemní přeprava - mikrobusem - na ostrov a zpět)
Transfer do hotelu v Havaně, ubytování na poslední noc
POSLEDNÍ DEN
Volný dopolední program.
V odpoledních hodinách transfer na letiště José Martí v Havaně.
Odlet směr Praha. Přílet následující den.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU LZE PROGRAM UPRAVIT NA PRVNÍ 3 NOCI V
HAVANĚ (pokud toužíte navštívit krásné údolí Vinales, jež se
fakultativně koná 3.DEN)
ASISTENCE ČESKY MLUVÍCÍHO DELEGÁTA 24 hodin na telefonu (sídlí
v Havaně a na Varaderu)
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