
Jóga na Kubě s pobytem v Havaně
termín: 25.3. - 5.4.2018, cena 48 900,-

Pobyt v Havaně – HOTEL BE LIVE CITY COPACABANA 3***se snídaní

Moderní Hotel Be Live City Copacabana z poloviny 20. století prošel úplnou rekonstrukcí roku 1992.
Díky své skvělé poloze nedaleko takových památek, jak Parque La Maestranza, Parque John Lennon
a Vedado nabízí příjemné ubytování ve městě Havana a je jedním z mála Havanských hotelů s 
přímým přístupem do moře.

Poloha
Tento hotel se nachází přímo u moře v rezidenční čtvrti „Miramar“ -v předměstí části města 
Havana.  Přímo od hotelu jezdí turistický autobus do centra města. Letiště je vzdálené pouhých 20 
km, věhlasný kabaret „Tropicana“ 5 km a "Acuario Nacional de Cuba" s delfináriem pouhých 200 m 
od hotelu.  

Ubytování
Hotel nabízí celkem 168 pohodlně zařízených dvojlůžkových pokojů se sociálním zařízením, 
klimatizací, bezpečnostním trezorem, vysoušečem vlasů, satelitní televizí a telefonem. 

Stravování
Pro občerstvení hostů slouží dvě restaurace. Snídaně jsou podávány v bufetové restauraci „El 
Tucan“, a la carte restaurace „D´Porto“ nabízí italskou kuchyni. K občerstvení dále poslouží dva bary
– lobby bar a bazénový snack bar „Caipirinha.“ 

Služby
Vynikající služby a péče o děti spolu s intimním prostředím tvoří mimořádnou přátelskou 
atmosféru. Hotel disponuje internetem, v lobby hotelu WIFI, směnárnou, obchodem se suvenýry, 
prádelnou, krásným bazénem s přístupem do moře a tenisovým kurtem. Svým hostům nabízí 
večerní zábavné programy. V prostorách hotelu byla po dvaceti letech znovuotevřena slavná 
havanská diskotéka „Ipanema“, pro hotelové hosty zpřístupněna zdarma.



Program v Havaně

1. DEN 25.3.2018 (PRAHA/HAVANA) 
• Rozloučení se zástupcem CK na letišti Praha – Václav Havel v cca 04:15, odbavení do 

Amsterdamu 
• Odlet z Prahy cca v 06:30, přestup v Amsterdamu (Schiphol International), odlet do Havany 

v 10:15. 
• Přílet do Havany na letiště José Martí cca v 14:30 (lokálního času, časový posun mezi Kubou 

a ČR = -6 hodin) 
• Transfer do hotelu Copacabana 3* s průvodcem/delegátem v českém jazyce 
• Předpokládaný příjezd do hotelu mezi 16:30-17:30 
• Ubytování v hotelu v Havaně s asistencí česky hovořícího zástupce CK 

2. DEN (HAVANA) –26.3.2018 – PROHLÍDKA MĚSTA S PRŮVODCEM V ČESKÉM JAZYCE 
„Villa de San Cristóbal de La Habana“ byla založena v roce 1519 a brzy poté se stala hlavním 
městem ostrova. Díky své geografické poloze byla celá staletí strategickým centrem Španělska 
zejména pro komunikaci a obchod mezi Starým a Novým světem. Město bylo vždy kosmopolitní a 
jeho obyvatelé jsou přátelští k turistům i nově příchozím. Historické centrum Havany bylo uznáno 
UNESCEM jako mezinárodní světové dědictví. Díky svým balustrádám, náměstím, uličkám, 
balkónkům, kováním, sloupům, palácům a vnitřním dvorkům tvoří Staré Město v Havaně jednu z 
nejatraktivnějších čtvrtí světa. Až do druhé poloviny 18. století byla Havana izolována vysokou zdí, 
ze které dnes zůstaly pouze zbytky a která patřila k obrannému systému typickému pro tento 
ostrov. S rozvojem města byly postaveny stejně krásné budovy i na pobřeží. Moderní Havaně 
nechybí divadla, restaurace, noční kluby, muzea, galerie, obchodní centra ani všudypřítomná 
hudba. Havana je prvním a nejdůležitějším místem, které byste měli navštívit, chcete-li poznat 
kulturu a vstřícnost obyvatel Kuby. Program exkurze: 

• 9:00 – začátek CITY TOUR („Habana Vieja“) s průvodcem v českém jazyce 
• Návštěva „Plaza de la Revolucion“, panoramatická projížďka čtvrtí Vedado, Kolumbův 

hřbitov, La Rampa 



• Návštěva komplexu pevností „El Morro“ a „La Cabana“, s nejkrásnější vyhlídkou na město 
• Procházka Starou Havanou – 4 náměstí - Plaza de la Catedral, Plaza de las Armas, Plaza 

Vieja, Plaza de San Francisco 
• Návštěva továrny na výrobu doutníků nebo musea rumu Havana Club 
• V 13:00 oběd ve Staré Havaně ve slavné restauraci „La Bodeguita del Medio“ s jedním 

nápojem v ceně 
• V 14:30 návrat do hotelu přes promenádu Malecón 

V 19:30 fakultativně exkurze „Tropicana“ s večeří ve slavném „doutníkovém domě – Casa del 
Habano“ 
Tropicana je nejslavnější kabaret pod širým nebem na celém světě. Vznikl již v roce 1939 a 
vystupují zde nejlepší kubánští tanečníci v rytmu Salsy, Merenge a dalších tradičních tanců za 
doprovodu živé hudby. Představení je doprovázeno velkolepou přehlídkou světel a krásných 
kostýmů. Ke sledování představení dostanete láhev kubánského rumu pro 4 osoby. V ceně je 
zahrnuta večeře s asistencí česky hovořící průvodkyně, exkurze doutníkového domu, vstupné do 
Tropicany a přeprava zpět do hotelu okolo půlnoci. 
Cena za večeři + kabaret Tropicana: 125 EUR/os nebo 125 CUC/os (Kabaret Tropicana je 
zpřístupněn pouze pro osoby starší 15 let)  

3. DEN (HAVANA) – 27.3.2018 
Celodenní výlet do ráje – exkurze Vinales. Národní park "Valle de Viňales" o rozloze 21 600 hektarů
se nachází 160 km západně od Havany. Můžete zde vidět prastaré vápencové masivy, známe jako 
"Mogotes", kde se nachází řada endemických rostlinných a živočišných druhů. Tato oblast láká 
svými přírodními krásami návštěvníky z celého světa. Tato exkurze Vám rovněž nabídne unikátní 
možnost nahlédnout do soukromí prostých kubánských vesničanů, na vlastní oči shlédnete 
plantáže nejkvalitnějšího tabáku na světě a třeba Vám i místní „guajiro“ ukáže, jak se takový 
doutník vyrábí. 
Program výletu do Vinales: 

• 8:00 – odjezd klimatizovaným autobusem z hotelu do Vinales 
• Zastávka na úchvatných vyhlídkách nad údolím – Los Jazmines, La Ermita 
• Návštěva indiánské jeskyně „Cueva del Indio“ s projížďkou na lodičce po podzemní říčce San

Vicente 
• Oběd v soukromé restauraci ve vesničce v údolí Vinales 
• Procházka po soukromé farmě, kde se mimo jiné pěstuje tabák, bavlnovník, banány… 
• Panoramatická prohlídka nástěnné malby „Mural de la Prehistoria“ 
• Kolem 18:00 příjezd zpět do hotelu v Havaně 



4. DEN (HAVANA/VARADERO) – 28.3.2018 
NÁSLEDUJE 7 NOCÍ UBYTOVÁNÍ VE VYBRANÉM HOTELU NA VARADERU – režim ALL INCLUSIVE 
V 10:00 přesun klimatizovaným autobusem do slavného letoviska Varadero, vzdáleného cca. 160 
km od metropole Kuby. Zajímavá cesta po zrekonstruované dálnici Vás povede podél krásného 
národního parku „Valle de Yumuri“. V polovině cesty zastávka u největšího mostu na Kubě, „Puente 
de Bacunayagua“ s vyhlídkou na překrásné údolí na jedné straně a na azurově modrý oceán na 
druhé straně. Možnost ochutnávky té nejlepší Pina Colady na Kubě je právě zde. Projížďka hlavním 
městem provincie „Matanzas“ – jinak přezdívanému pro svou bohatou kulturní a uměleckou tradici
– Atény Kuby. Za zmínku stojí i malá rybářská vesnička několik kilometrů před Varaderem – „Boca 
Camarioca“ proslavená hromadnými útěky Kubánců po moři na jen 150 km vzdálenou Floridu. 
Příjezd do Varadera okolo 12:30. Ubytování ve vybraném hotelu na Varaderu. 

4.- 11. DEN (28.3 – 4.4.2018) – VARADERO, POBYT NA 7 NOCÍ 
Letovisko „Varadero” se nachází 140 km od Havany a je největší turistické středisko na Kubě, s více 
než půl milionem turistů ročně. Nachází se na velmi úzkém (0,5 - 1 km) a 25 km dlouhém 
poloostrově „Hicacos”. První historické zmínky o poloostrově sahají do roku 1555. V této době zde 
byl španělský přístav. Dnešní letovisko bylo vystavěno jako sídlo bohatých ve 20. letech minulého 
století. Po druhé světové válce zde byla postavena kasina a hotely. Nádherná 22 kilometrová pláž 
věhlasných bílých písků, tyrkysové moře a desítky moderních resortů s programem „ALL 
INCLUSIVE”, nabízí ideální podmínky pro vodní sporty, koupání, potápění, golf a denní i noční 
zábavu. Na jihu regionu leží Národní Park „Ciénaga de Zapata” (4 400 km² - bažinné ekosystémy s 
bohatou endemickou florou a faunou). Součástí parku je areál „Guamá” k němuž patří: krokodýlí 
farma, indianská vesnice „Aldea Taina” a „Lago del Tesoro” - jezero pokladů. O několik kilometrů 
dále leží zátoka Sviní se známým epickým muzeem a pláž „Playa Girón”. Za zmínku ještě stojí údolí - 
„Valle Yumuri” a vyhlídka - „Mirador Bacunayagua” (na půl cesty mezi Havanou a Varaderem). Za 
návštěvu také stojí nádherná jeskyně „Cuevas de Bellamar”, 10 km od města Matanzas. Varadero je
v současnosti oblíbené turistické středisko s bílými písčitými plážemi a moderními zábavními 
středisky. Jeho pláž se řadí mezi 10 nejkrásnějších pláží světa. Mezi zajímavá turistická lákadla patří 
18-ti jamkové golfové hřiště, delfinárium nebo marína, odkud každým dnem odplouvají katamarány



na přilehlé panenské ostrůvky. 

 + EXKURZE DO TRINIDADU S ČESKY HOVOŘÍCÍM PRŮVODCEM (přesný den konání bude
upřesněn) 

Centrální provincie Sancti Spíritus se pyšní privilegiem dvou z prvních sedmi měst založených na 
ostrově v 16. století prvním kubánským guvernérem Diegem Velázquezem de Cuéllar: Espíritu 
Santo a Santísima Trinidad. Obě byla založena v roce 1514 a jméno prvního z nich nese celá 
provincie. Jde o úrodné území, kde nalezneme jedno z nejvýznamnějších pohoří Sierra del 
Escambray a kde jsou též klidné a zároveň nejkrásnější karibské pláže okolo poloostrova Ancón. 
Ačkoliv samo hlavní město provincie nabízí řadu významných historických památek, je to 
bezpochyby Trinidad, právem nazývaný město-muzeum, kde se nachází jeden z nejúplnějších a 
nejlépe zachovaných koloniálních komplexů na americkém kontinentě, vyhlášený památkou 
UNESCO v roce 1988. Toto město zve k procházce po klidných dlážděných ulicích a početných 
náměstích, k objevování historie na každém kroku, pečlivě chráněné v půl tuctu muzeí nebo v 
rozsáhlých panských domech z 18. a 19. století s balustrádami, verandami a mřížemi z tepaného 
kovu a střechami z kreolských tašek, kde se cítí stejná atmosféra, jakou zažili cestovatelé již před 
staletími, například německý vědec Alexander de Humboldt. 

Ubytování v hotelu TUXPAN 4**** all inclusive

Poloha
Hotel Tuxpan byl otevřen roku 1991 a v roce 2001 prošel kompletní rekonstrukcí. Nachází se v 
blízkosti písečné pláže (cca 50 m od hotelu), od které je oddělen tropickou zahradou plné 
kokosových palem. Nedaleko od hotelu je zastávka autobusu, kterým se za poplatek 5 CUC lze po 
celý den pohybovat po Varaderu nebo si lze zapůjčit automobil či skútr na výlety po blízkém okolí. 

Ubytování
Všech 233 pokojů je klimatizovaných, s vlastním sociálním zařízením, fénem, trezorem, satelitní TV, 
telefonem a minibarem. (Nedisponuje třílůžkovými pokoji, pro rodiny s dětmi však lze do pokoje 



přidat přistýlku). 

Strava
V rámci programu ALL INCLUSIVE lze využít stravování v bufetové restauraci „Cristal“ nebo v 
některé ze dvou specializovaných a la carte restaurací („El Rancho“ – mezinárodní kuchyně nebo 
„El Colibrí“ – místní kreolská strava). V areálu jsou k dispozici 4 bary, včetně pěkného baru „Delfin“ 
přímo na pláži nebo snack baru „El Colibri“ u bazénu, který je hotelových hostům k dispozici 24 
hodin denně, příjemného „piano“ lobby baru, ovocného „Fruta“ baru u bazénu či kavárny v prvním
patře. 

Služby
V rámci denních i nočních animačních programů zde nechybí aerobik, kurzy tance, 2x týdně kurzy 
potápění nebo salsy, hry - domino, šachy, bingo, šipky, plážové sporty, stolní tenis, tenisové kurty, 
živá hudba, každovečerní představení a především pak slavná diskotéka „La Bamba”. Na hotelové 
pláži je možné využít širokou škálu vodních sportů, například šnorchlování, kajaky nebo projížďku 
na katamaránu. K dispozici pro rodiny s dětmi je miniklub pro děti od 4 do 10 let. Mezi hlavní 
budovou hotelu a pláží se nachází pěkný rozlehlý bazén (lehátka a slunečníky zdarma). V lobby 
hotelu jsou obchůdky se suvenýry, ale i zbožím denní potřeby, směnárna, prádelna, internet a 
zdravotnická služba. 

Ubytování v hotelu BRISAS DEL CARIBE 4**** all inclusive

Poloha
Tento hotel se nachází na krásné bílopísčité pláži na Varaderu, obklopen tropickou zahradou s 
kokosovými palmami. Nedaleko od hotelu se nachází delfinárium a marína,ze které každý den 
vyplouvají katamarány na panenský ostrov Cayo Blanco. 

Ubytování
Hotel disponuje 444 klimatizovanými pokoji (z nichž 7 pokojů je vyšší kategorie – suites) s vlastním 
sociálním zařízením, vysoušečem vlasů, satelitní televizí, trezorem a telefonem. 
Stravování
Program ALL INCLUSIVE nabízí svým hostům široký výběr místní i mezinárodní kuchyně, ale i 
pestrou nabídku nápojů (káva, čaj, džusy, pivo, víno, koktejly, likéry a vína místní výroby). V areálu 
tohoto hotelu se nachází 1 bufetová restaurace "Varadero" a další 2 specializované a la carte 
restaurace, lobby bar, snack bar, bazénový komplex jak u hlavní budovy tak v areálu bungalovů 
(lehátka a slunečníky zdarma), vířivka, miniklub s dětským hřištěm pro děti od 4 do 12 let.

Služby
Pro klienty je připraven bohatý animační a sportovní program - aerobik, plážový volejbal, tenisové 



a basketbalové kurty, minigolf, kurzy španělštiny, salsy či potápění a večerní zábavné programy s 
živou hudbou. Hotel má fitness centrum, saunu a poskytuje hydromasáže. Na hotelové pláži lze v 
rámci programu all inclusive využít nabídky nemotorizovaných vodních sportů, například 
šnorchlování, kajaky nebo projížďku katamaránem. V lobby hotelu jsou obchůdky se suvenýry, ale i 
zbožím denní potřeby, směnárna, prádelna, internet a zdravotnická služba. Nedaleko od hotelu je 
zastávka autobusu, kterým se, za poplatek 5 CUC, můžete po celý den pohybovat po Varaderu. V 
hotelu lze zapůjčit automobil,  skútr nebo kolo na výlety po blízkém okolí. 

11. DEN (VARADERO/ HAVANA/ ODLET DO AMSTERDAMU) - 04/04/2018 
10:30 - Odhlášení z pokoje v hotelu 
10:15 - Předpokládaný odjezd z hotelu na Varaderu zpět na letiště v Havaně. Asistence delegáta CK 
při odbavení do Amsterdamu 
16:35 - Odlet z letiště José Martí, La Habana do Amsterdamu 

12. DEN (AMSTERDAM / PRAHA) - 05/04/2018 
PŘÍLET DO AMSTERDAMU CCA V 08:00, PŘESTUP A ODLET DO PRAHY V 12:10. PŘÍLET DO PRAHY 
CCA VE 13:45. 

TERMÍN ZÁJEZDU: 25/03 – 05/04/2018 – AIR FRANCE – 10 nocí / 12 dní 
LET                    DATUM                          LETIŠTĚ                  DESTINACE           ČAS ODLETU         ČAS PŘÍLETU 
KL 1350              25.03.2018                     PRAHA V.HAVEL         AMSTERDAM                 06:30                   08:00 
KL 0723              25.03.2018                     AMSTERDAM              HAVANA JM                    10:15                  14:30 
KL 0724              04.04.2018                     HAVANA JM                 AMSTERDAM                 16:35                  08:05 - 05.04.2018
KL 1355              05.04.2018                     AMSTERDAM               PRAHA V.HAVEL            12:10                  13:40 

CENA ZAHRNUJE: 
• Letenku PRG - HAV - PRG v ekonomické třídě s KLM s přestupem v Amsterdamu 
• 10 nocí ubytování v hotelech na Kubě – Havana - Copacabana 3* - 3 noci se snídaní, 

Varadero – ve vybraném hotelu - 7 nocí s ALL INCLUSIVE 
• Transfer z letiště José Martí, Havana do hotelu v Havaně 
• Prohlídku Havany s česky hovořícím průvodcem a obědem ve slavné restauraci „Bodeguita 

del Medio“ 
• Vstup do 1 zajímavého turistického objektu (např. fabrika na doutníky, muzeum rumu, 

Palacio de la Artesania, Conde Villanueva apod.) 
• Exkurze do údolí Vinales včetně oběda 
• Transfer z Havany do hotelu na Varaderu 
• Exkurze do Trinidadu s česky hovořícím delegátem
• Transfer z hotelu na Varaderu na letiště José Martí v Havaně 
• Asistence delegáta při odbavení na letišti 
• Služby česky mluvícího delegáta po celou dobu pobytu na Kubě (24 hod. na telefonu, sídlí v 

Havaně i na Varaderu) 
• Pojištění CK proti úpadku 
• Turistické vízum - cena 790 Kč/os. – lze zajistit prostřednictvím naší CK – DÁREČEK - 

ZDARMA 

CENA NEZAHRNUJE: 
• Kompletní cestovní pojštění (1188,-)
• Fakultativní výlety z Havany a Varadera 



Pro informace kontaktujte CA Sunset Marie Šebestová (777006957, 377478648).

Nabídka fakultativních výletů
1. FAKULTATIVNÍ VÝLET ZA KROKODÝLY DO GUAMA (při minimální účasti 8 klientů) 

Prostřednictvím naší CK pro Vás můžeme zajistit velice zajímavý výlet na jih země, ke Karibskému 
moři, do Guama. Velice pestře poskládaná exkurze, kdy se dozvíte spoustu zajímavých informací o 
historii Kuby, o slavné bitvě v Zátoce sviní, uvidíte hlavní velitelský stan Fidela Castra, bývalý 
cukrovar Australia. Milovníci přírody se můžou zblízka, ale bezpečně setkat s krokodýly na největší 
chovné krokodýlí farmě na Kubě. Odvážlivci si i mohou malého krokodýla pochovat a vyfotit se s 
ním. Projedete se rychlým člunem po největším sladkovodním jezeře Kuby – „Lago del Tesoro“ až 
dojedete do indiánské vesničky „Aldea Taina“. Po obědě v restauraci následuje přesun na známou 
pláž Karibiku – „Playa Larga“, kde Vám necháme volný čas na vykoupání v krásném Karibském moři. 
Program výletu Guama: 

• 08:00 – odjezd klimatizovaným autobusem z hotelu 
• 09:30 – Fiesta Campesina – prohlídka farmy, kde se můžete setkat s typickými zástupci 

fauny a flóry tohoto regionu 
• Projížďka vesničkou Australia – zde se seznámíte s historií slavné bitvy v Zátoce sviní 
• Následuje návštěva nevětší farmy krokodýlů na Kubě 
• Projížďka motorovým člunem po jezeře, prohlídka taínské vesnice (muzeum pod širým 

nebem) 
• 13:30 – oběd v restauraci (tříchodové menu) 
• 15:00 – zastávka na koupání v Karibiku na Playa Larga 
• 16:45 – návrat do Varadera, příjezd do hotelu kolem 18:00 

Orientační cena za exkurzi včetně oběda, vstupů na farmu krokodýlů, do musea, do indiánské 
vesničky: 90 EURO/os nebo 90 CUC/os 
Změna programu vyhrazena (k objednání i úhradě až na Kubě) 

2.VÝLET KATAMARÁNEM NA PANENSKÝ OSTROV CAYO BLANCO 

Cayo Blanco "Bílý Ostrov", je malý ráj na zemi, vzdálený hodinu cesty od Varadera, kam se s námi 
dostanete katamaránem. Můžete se zde těšit z krásných písečných pláží s křišťálově čistou vodou, 
kde je voda tak mělká, že Vám bude sahat pouze po kotníky a to až šest set metrů od břehu. 
Katamarán je vybaven otevřeným barem s alkoholickými i nealkoholickými nápoji, sociálním 
zařízením a výbavou pro šnorcholování. Po návratu z ostrova návštěva varaderského delfinária. 

• 8:30 - Odjezd z hotelu do mariny odkud vyplouvá katamarán 



• Projížďka katamaránem na ostrov „Cayo Blanco“, katamarán s otevřeným barem 
• Šnorchlování mezi rybami a korály s vybavením, které je k dispozici na palubě. 
• Relaxace na krásných plážích „Cayo Blanco“ 
• Oběd v restauraci přímo na pláži – ALL INCLUSIVE včetně nápojů 
• Tradiční kubánská živá hudba, která Vám zpříjemní Váš pobyt na ostrově, lekce salsy 
• Otevřený bar s nealkoholickými nápoji, rumem a místními pivy. 
• Návštěva delfinária 
• Návrat do hotelu cca. 17:00 

Cena za exkurzi včetně katamaránu, vstupů do delfinária, stravování a all inclusive: 90 EURO / 
109 CUC /os (k zakoupení v hotelu) 


