
V spolupráci s našim partnerom a garantom zájazdov a dovoleniek na 
Kube Jozefom "JOPOM" Polačkom si Vám dovoľujeme ponúknuť odborný zájazd 
na Kubu v ktorom zažijete oddych v rezortoch „All inclusive“ vo Varadere a vydáte 
sa za poznaním tohto nádherného ostrova do častí Viňales, Cienfuegos, Havana 
a Trinidad.  

 

 
 

   
 
TERMÍN:    6.3.2018 – 16.3.2018/11dní/ resp. 6.3.2018 – 18.3.2018/13dní/ 
CENA:     2490€ resp. 2690€ 

CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenka vrátane leteckých, bezpečnostných 
a palivových poplatkov z Viedne do Varadera a späť  

 7 resp. 5 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 4*hoteloch 
s All inclusive  v časti Varadero  

 2 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami v Havane 
 1 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami v Cienfuegos 

a Trinidade    
 slovenský sprievodca počas celého zájazdu  
ODBORNÁ ČASŤ:   vzdelávanie - jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka  v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy 
    používanie jazyka pri praktických situáciách - reštaurácie, 
    turizmus, relax a podobne 
    business English časť – travel, finance, accounting 
    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 

 
PRÍPLATKY: individuálne vstupy do pamiatok a vstupy  
 miestna preprava v prípade potreby 
 jednolôžková izba – 890€ 
 5* hotel vo Varadere – 250€/osoba 
 individuálne fakultatívne výlety 
  
 



1.Deň - 6.3.2018 ODLET Z VIEDNE          

- odlet z Viedne v dopoludňajších hodinách na Kubu do časti Varadero 

Po prílete individuálne voľno - oddych v 4* hoteli vo Varadere so službami All inclusive 
 
2.deň – 7.3.2018 VARADERO – PLÁŽOVÝ POBYT V ALL INCLUSIVE HOTELI    

Individuálne voľno - oddych v 4* hoteli vo Varadere so službami All inclusive s možnosťou 
individuálnych fakultatívnych výletov do okolia 
 

3.deň – 8.3.2018 VARADERO – PLÁŽOVÝ POBYT V ALL INCLUSIVE HOTELI    

Individuálne voľno - oddych v 4* hoteli vo Varadere so službami All inclusive s možnosťou 
individuálnych fakultatívnych výletov do okolia 
 

4.deň – 9.3.2018 HAVANA          

Presun z Varadera do Havany -prehliadka najväčších pamätihodností mesta s miestnym sprievodcom 

– Capitol, námestie revolúcie s kanceláriou vodcu Fidela Castra, známu ulicu Prado, múzeum 

revolúcie a veľa ďalších častí tohto nádherného mesta zapísaného aj v historickom dedičstve 

UNESCO, ubytovanie v Havane 

5.deň – 10.3.2018 VIŇALES A TABAKOVÉ PLANTÁŽE       

- transfer do západnej provincie Kuby na Pinar del Rio známej vďaka tabaku, kde budete mať 

možnosť vidieť dôkladný postup výroby kubánskych cigár, údolie Viňales - tiež nazývané ako 

Kubánske Švajčiarsko a návšteva hotela, kde sa natáčal aj jeden z prípadov majora Zemana, 

popoludní návrat do Havany, ubytovanie 

 

6.deň – 11.3.2018  CIENFUEGOS – KARIBSKÁ ČASŤ KUBY       

- odchod smerom na Karibik do oblasti Cienfuegos, po ceste zastávka na krokodílej farme, v tento 

deň taktiež budete mať možnosť byť súčasťou histórie a navštíviť známu zátoku Svíň na playa Girón, 

ktorá zohrala významnú úlohu pri pokuse o prevrat na Kube, kúpanie v Karibiku, ubytovanie 

v Cienfuegos 

7.deň – 12.3.2018 TRINIDAD – SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO UNESCO     

 - presun do nádherného mestečka – Trinidad, zaradeného aj vo svetovom zozname UNESCO, ktoré  

Vás očarí svojou atmosférou a zvukom kubánskej hudby, ubytovanie v Trinidad 

 

8.deň -13.3.2018 KARIBIK A PRESUN NA SEVER OSTROVA - VARADERO     

 - po raňajkách presun na známu karibskú pláž Playa Ancon, úžívanie teplého Karibského mora, 

popoludní presun do severnej časti ostrova – Varadero, ubytovanie v 4* hoteli so službami All 

Inclusive 

9.deň - 14.3.2018 VARADERO – PLÁŽOVÝ POBYT V ALL INCLUSIVE HOTELI    

Oddych v 4* hoteli vo Varadere so službami All inclusive 
 
10.deň – 15.3.2018 VARADERO – PLÁŽOVÝ POBYT resp. INDIVIDUÁLNE VOĽNO - ODLET   

V dopoludňajších hodinách individuálne voľno, v popoludňajších hodinách odlet do Viedne 

V prípade 13dňového zájazdu: 

Oddych v 4* hoteli vo Varadere so službami All inclusive 
 
11.deň - 16.3.2018 VARADERO – PLÁŽOVÝ POBYT resp. PRÍLET DO VIEDNE     

Prílet do Viedne v popoludňajších hodinách 

V prípade 13dňového zájazdu: 

Oddych v 4* hoteli vo Varadere so službami All inclusive 
 
12.deň – 17.3.2018  INDIVIDUÁLNE VOĽNO - ODLET       

V dopoludňajších hodinách individuálne voľno, v popoludňajších hodinách odlet do Viedne 



 

13.deň – 18.3.2018 PRÍLET DO VIEDNE          

Prílet do Viedne v popoludňajších hodinách 


