
 
 

 
 

 

Šarmantā Kuba  

08.03. – 23.03.2019  

Izlidošana no Rīgas 
3 naktis Havannā Memories Miramar Habana ar brokastīm 

https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-miramar-habana 

11 naktis Varadero viesnīcā Memories Varadero beach resort 4*  Viss iekļauts 

 
 

 

1915 EUR vienai personai dzīvojot divvietīgā numurā 

 
Laipni lūgti Kubā ! "Tā ir pati brīnišķīgākā zeme, kādu ir redzējis cilvēks" - tā sacija Kristofers 

Kolumbs 1492. gada 27. oktobrī, kad viņa ekspedīcija sasniedza šo salu. Pēc savas vēstures, 

kultūras, valodas un parašām Kuba pieder pie Latīņamerikas un Karību jūras baseina valstīm. 

Kuba pazīstama ar saviem cigāriem, kuru tapšanas process ir noslēpums, Kubas rumu un 

mohito kokteiļiem, kas radīti tieši Kubā. Amerikāņu automašīnas, vietējā valodā 

“almendrones”, ir īpatnējs stāsts. No vienas puses tā ir liecība, cik fundamentāli agrāk būvēja 

auto, tomēr nevar noliegt, ka arī Kubas pateicīgais klimats ļāvis šiem auto tik labi saglabāties.   

  

Lidojums: 
  08MAR Riga - Helsinki    14:20 15:35  
     08MAR Helsinki - Havana  16:40 21:30    

     23MAR Havana - Helsinki  00:30 16:35    

     23MAR Helsinki - Riga  18:30 19:40    

 
 



Cenā iekļauts: 

 Lidojums  

 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

 transfērs: lidosta - viesnīca Havannā un transfērs Havannā – Varadero - lidosta 

 standarta numurs viesnīcās 

 ēdināšana brokastis Havannā un Viss iekļauts Varadero 

 gida pakalpojumi uz vietas Kubā        
        
   

 

Papildus: 
 Apdrošināšana.  

 Ekskursijas, kuras būs iespējams iegādāties no gida, ar kuru būs informatīva tikšanās 
viesnīcā  

 Personīgie izdevumi 

 

 

 

 
 

 

Ekskursijas no Varadero 

 

Koloniālā Havanna 

Apstāšanās skatu laukumā uz Bakunaiagua tilta. Ekskursija pa seno Havannas daļu: - 

Katedrāles laukums, taverna „La Bodegita del Medio”, Ieroču laukums un citas 

ievērojamas vietas. Admiralitātes muzeja apmeklējums. 

Pusdienas vietējā restorānā, vēsturiskajā kara parkā „Morro-Kabanya”. Havannas centra 

un mūsdienu pilsētas apskate: -senā Prezidenta Pils, Centrālais Parks, Nacionālais 

Kapitolijs, restorāns „El Floridita”, Revolūcijas laukums un Havannas universitāte. 

Atgriešanās Varadeiro viesnīcā. 



 

Īpašā Havanna 

Apstāšanās skatu laukumā uz Bakunaiagua tilta. Ekskursija pa seno Havannas daļu: -

Katedrāles laukums, taverna „La Bodegita del Medio”, ieroču laukums un citas 

ievērojamas vietas. Admiralitātes muzeja apmeklējums. 

Pusdienas vietējā restorānā, kas atrodas vēsturiskajā kara parkā „Morro-Kabanya”. 

Havannas centra un mūsdienu pilsētas apskate: senā Prezidenta Pils, Centrālais Parks, 

Nacionālais Kapitolijs, restorāns „El Floridita”, Revolūcijas laukums un Havannas 

universitāte. Iespēja pārģērbties. Vakariņas viesnīcā "Habana", "Topikana" šovs. ( 

Iekļauti 1/4 pudeles ruma, 1 Coca-Cola cilvēkam ) 

 

Guama - Indiāņu ciemats  

Brauciens uz Sienaga-de-Sapata rajonu, ceļojums pa ezeru līdz atjaunotajam seno laiku 

indiāņu ciematiņam Alydea Taina. Krokodilu audzētavas apmeklējums. 

Kreoliešu pusdienas un brauciens uz „Fiesta Kampesina”, lai iepazītos ar šīs zonas floru 

un faunu. Peldēšanās Karību jūrā. 

 

Jūras piedzīvojumi "Saules kruīzs"  

Ceļojums pa jūru no Marina Gaviota ostas ar ultramoderniem, Francijā ražotiem 

katamarāniem. „Kangreho” rančo apmeklēšana, kur Jūs sagaida peldēšanās ar delfīniem. 

Pastaiga līdz koraļļu rifiem, peldēšanās ar masku. 

Pusdienas uz Kayo Blanco salas. Bezmaksas bārs un kubiešu kokteiļi uz katamarāna 

klāja. Brīvais laiks Kayo Blanco pludmalē, atgriešanās ostā un Varadero viesnīcā. 

 

Tropesa un Trinidada ar helikopteri 

Lidojums ( ilgst apmēram stundu ). Piezemēšanās kalnainā vietā Topes de Kolyantes. 

Ekskursija ar militāro kravas automobili. Pastaiga līdz ūdenskritumam, piedzīvojumi pie 

upes, peldēšanās. 

Pusdienas un atgriešanās senajā pilsētā Trinidadā - muzejā zem klajas debess. 

 

Safari ar džipu (Cubamar)   

Jūs gaida neaizmirstami piedzīvojumi braucienā pa nogāzēm, takām, palmu audzēm un 

vietējiem ciematiņiem līdz pat Saturna alām. 

Peldēšanās alā, bet vēlāk vietējā pludmalē Korallis. 

Kreoliešu pusdienas un izbrauciens uz kuģa pa Kanimar upi. Izjāde ar zirgiem un 

buļļiem. 

Atgriešanās Varadero viesnīcā. 

 

Ceļojums pa džungļiem  

Ekskursija piedzīvojumu meklētājiem. Izbrauciens ar ūdens kuteri pa mangroves audžu 

jūras koridoriem, ar pieturu mini-zooparkā, kur var redzēt krokodilus, bruņurupučus, kā 

arī eksotiskus putnus. 

Atgriešanās Varadero viesnīcā. 

 

Kayo Largo sala  



Pārlidojums ar lidmašīnu līdz Kayo Largo salai, kas atrodas Karību jūrā. Izbrauciens ar 

laivu, peldēšanās ar masku pie koraļļu rifiem, Kayo Iguana salas apmeklējums. 

Pusdienas un brīvais laiks Playa Sirena pludmalē. 

 

 

Piesakoties jāveic avansa iemaksa 385 EUR 
 

PIESAKIETIES CEĻOJUMAM: 22571221, balt-go@balt-go.lv  

Vai „Balt-Go” birojā Valmierā 
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