LINCOLN 2**
Země a lokalita

Kuba, Havana

Ubytování

LINCOLN 2**

Druh zájezdu

Pobytový

Doprava

LETECKY | PRAHA - VÁCLAV 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 ve vybraném hotelu se snídaní
Transfer z hotelu na letiště
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

Popis stravování
Bohatá snídaně s výběrem z teplého a studeného bufetu, různé
druhy nápojů. Možnost dokoupení polopenze za příplatek.

Popis ubytování
LINCOLN 2**
Hotel se nachází na rozhraní staré Havany a čínské čtvrti „Barrio
Chino” jen 300 m od promenády „Malecón”. Naproti hotelu je „Casa
de la Musica” (žívá hudba a diskotéka). Hotel disponuje 135 pokoji s
vlastním sociálním zařízením, klimatizací, telefonem, trezorem a

satelitní TV. Ukázkový pokoj 810 je proslulý, protože v roce 1958 se
zde ubytoval a poté byl kubánskými revolucionáři unesen tehdejší
mistr světa Formule 1, Juan Manuel Fangio. Hotel má kubánskou a
mezinárodní restauraci a snack bar.

Popis lokality ubytování
HAVANA
Byla založena v roce 1519 a brzy poté se stala hlavním městem
ostrova. Město je plné architektonických památek a zajímavých míst
nesoucích stopy dějin ostrova. Až do druhé poloviny 18. století byla
Havana obklopena vysokou zdí, která patřila k obrannému systému
proti útokům pirátů. Ještě dnes jsou vidět její pozůstatky. Díky své
geografické poloze byla Havana centrem námořního obchodu mezi
Evropou a Amerikou. Město rychle zbohatlo a stalo se centrem dějin
a kultury. Havana je na seznamu chráněných památek UNESCO a
patří mezi nejvýznamnější představitele amerického baroka. Při
návštěvě dnešní Havany nesmíte opomenout navštívit národní galerii
("Museo de Bellas Artes"), balet ("Ballet Nacional de Cuba"), koncerty
klasické a populární hudby. Mezi další zajímavosti patří: náměstí
"Plaza de la Revolución", "Cabaret Tropicana", "Malecón"
(promenáda) a "La Rampa" (moderní centrum). Obyvatelé jsou
usměvaví, temperamentní a přátelští.

Program zájezdu
1. DEN
Přílet do Havany v odpoledních hodinách (cca 18.00 lokálního času)
Přivítání s česky mluvícím průvodcem. Transfer do hotelu v Havaně.
Ubytování.
2.,3., 4., ... (Počet dní/nocí dle zvoleného termínu zájezdu)
Volné dny s možností využití fakultativních výletů.
POSLEDNÍ DEN
Volný dopolední program
V odpoledních hodinách transfer na letiště José Martí v Havaně. Přílet
následující den.
ASISTENCE ČESKY MLUVÍCÍHO DELEGÁTA S MOŽNOSTÍ NÁKUPU
FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ
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