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KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu 
si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově 
modrým mořem nebo plantážemi cukrové třtiny. To vše ke Kubě 
patří, avšak ještě mnohem více.  Je to země s hluboce zakořeněnou 
kulturou tvořenou starými tradicemi. Jedinečná atmosféra 
kubánského ostrova je nezapomenutelná. Odpočinout si a nasát 
energii tohoto barevného a temperamentního ostrova bychom 
doporučovali absolutně každému. Vydejte se s námi do této 
exotické destinace a zažijte opravdu výjimečnou dovolenou. 
 
POLOHA:  Ostrov Kubánské Republiky je největším z ostrovů 
Velkých Antil, nachází se v ústí Mexického Zálivu. Ze severní strany 
omývá pobřeží Atlantský oceán a z jižní strany Karibské moře. 

OFICIÁLNÍ NÁZEV:  Kubánská republika 

ROZLOHA:  109 886 km² 

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ:  Socialistická republika s vládou jedné strany 

HLAVNÍ MĚSTO: Havana – 2,5 milionu obyvatel  

POČET OBYVATEL: 11 milionů obyvatel 

JAZYK: Španělština 

VÍZOVÁ POVINNOST: Cizinci, kteří si přejí navštívit Kubu jako 
turisté, mohou na Kubu vstoupit pouze s turistickým vízem. Má 
platnost pro jeden vstup a odjezd, doba možného pobytu je 30 dní. 
Kubánské turistické vízum stojí 750 Kč. 

KUBA - ÚVOD 

Pro lidi, 

kteří mají 
rádi život! 
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 MĚNA: Kubánská republika má dvě měny. 
Kubánské národní peso (CUP) a kubánské 
konvertibilní peso (CUC). V měně CUP dostávají 
Kubánci výplaty a lze za ně nakoupit velmi 
omezené množství zboží. Měnu CUC lze přirovnat 
k dávným tuzexovým bonům, s tím, že CUC na 
Kubě mají mnohem větší využití. CUC se používají 
při zahraničním obchodním styku a v cestovním 
ruchu (hotely, restaurace, vstupné apod.). CUC je 
měna, kterou budete platit během svého pobytu 
na Kubě. Platba USD nebo EUR je omezená, navíc 
směna USD za CUC je zatížena 11% směnárenským 
poplatkem. Doporučujeme si tedy vzít s sebou 
EUR a směnit na CUC při příletu na Kubu. Platby 
CC jsou možné pouze ve větších hotelových 
komplexech 4* a 5*, přesto doporučujeme být 
vždy vybaveni hotovostí. 

MÍSTNÍ KUCHYNĚ: Kubánská gastronomie se v 
naprosté většině zakládá na surovinách 
vypěstovaných na ostrově. Hlavní kuchyní je 
tradiční ta kreolská. Jen zřídka narazíte na pálivé, 
silně kořeněné pokrmy. Z masa dostanete v 
restauraci běžně vepřové, hovězí, kuřecí, ale i 
krevety a humry, které nejsou běžně dostupné pro 
místní obyvatele. Hlavní přílohou je bílá rýže s 
černými fazolemi (Congrí). Běžnou přílohou jsou i 
výtečné smažené zeleninové banány. Kubánské 
trhy nabízí množství čerstvé zeleniny a ovoce jako 
např. šťavnaté ananasy, obrovská sladká manga 
nebo slavné kubánské pomeranče. 

 
NA KUBU S CASA ANGELO! 
 
Dovolená v rytmu salsy s vaším oblíbeným lektorem Angelem 
Repilado! 
 
Angelo je potomkem velikána celosvětové hudby a zakladatele Buena 
Vista Social Club – vystupujícího pod uměleckým jménem Compay 
Segundo a s úspěchem vede kurzy kubánské salsy v České Republice. 
Nyní má pro vás novinku! Poznejte krásy Havany v jeho doprovodu a 
užijte si jedinečné lekce salsy s Angelem a za doprovodu originálních 
tanečníků!  
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Termín: 23.06.-02.07.2015 
Délka zájezdu: 10 dnů 
Typ zájezdu: kurz salsy 
Doprava:              letecky 
Místo odjezdu: Praha 
Typ ubytování: v soukromí, hotel 
Stravování:  bez stravy, All Inclusive 
Cena:   39 500 Kč  

 
Temperamentní HAVANA – taneční lekce SALSY – životem 
pulsující známé letovisko VARADERO – návrat do HAVANY 
 
Lze říci, že styl výuky je přizpůsoben kubánskému životnímu 
stylu, ale výuka je brána velmi vážně a dbá se na správnost 
kroků a otoček. Každý z účastníků má přiřazeného kubánského 
tanečníka/tanečníci, tedy naučíte se vše správně tak, abyste 
po zbytek pobytu na Kubě mohli tančit jako Kubánci. Kurz 
probíhá pod vedením zkušené lektorky, která vystudovala 
taneční školu a má s vedením kurzů velké zkušenosti. 
 
Ubytování v soukromí je zajištěno v centru historické Havany, 
abyste měli zábavu doslova na dosah.  Pokoje jsou dvojlůžkové 
s vlastní koupelnou a klimatizované. Výhodou je také možnost 
ochutnání domácí kuchyně, která je vnikající. Autentická 
atmosféra kubánské kultury a mentality vás doslova pohltí. 
 
Hotel Villa Tortuga 3***, All Inclusive se nachází v klidné části 
Varadera, vzdáleném přibližně 2 km od  centra. Jedná se o 
pěkně zařízený hotel nabízející potřebné zázemí k prožití 
poklidné dovolené. V porovnání s jinými hotelu stejné 
kategorie Villa Torguga nabízí lepší služby a příjemný 
personál.  Hotel se nachází na krásné pláži s bílým pískem a 
moře má nádhernou tyrkysově modrou vodou. Předností 
hotelu je i tropická svěží zelená udržovaná zahrada, ve které je 
hotel situován. V rámci all inlcusive stravovacího programu se 
konají také piniky na právě v této zahradě. Klienti si mohou 
užít poklidnou dovolenou na pláži nebo spojit svůj pobyt s 
poznáváním Kuby. V průběhu pobytu se Vám bude věnovat 
Angelo a pobyt na Varaderu si zpestříte o další kurzy salsy. A 
tak se naučíte dalších pár otoček temperamentního sexy tance 
navíc. 

Popis zájezdu a ubytování 
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1. den: Havana 

Přílet do Havany, na letiště, transfer autobusem do místa ubytování. 
Ubytování v soukromí v centru Havany. Program dle doporučení naší CK. 
2. den: Havana, kurz salsy 
Prohlídka Havany v doprovodu Angela, návštěva 4 krásných náměstí. 
V průběhu odpoledne absolvujete již první dvě hodiny kurzu salsy (2x45 
min).  
Ubytování v Havaně v soukromí. 

3. – 4. den: temperamentní Havana 
Pokračování kurzu salsy – každý z obou dnů opět 2 vyučovací hodiny 
výuky tohoto temperamentního tance. 
Ubytování v Havaně v soukromí. Večerní program dle našeho doporučení 
nebo vašeho vlastního programu. 

5. den: přejezd do známého letoviska Varadero  
Ráno odjezd do světově známého turistického letoviska Varadero. Je 
ideálním místem pro zábavu, relaxaci a odpočinek, ale nabízí i mnoho 
možností pro aktivní vyžití. Zde budete mít možnost zužitkovat své nově 
nabyté zkušenosti z tanečního kurzu a užít si salsy přímo v centru dění. 
Ubytování ve 3*** hotelu Villa Tortuga se stravováním All Inclusive. 

6. - 8. den: pobyt a zábava ve Varaderu + salsa a odpočinek 
Snídaně. Pobyt v hotelovém komplexu, kde budete moci společně 
s Angelem trénovat další otočky vášnivého tance salsa. Odpočinek na 
krásných plážích, možnost užívání si kubánské atmosféry a tance. 
Ubytování ve 3*** hotelu Villa Tortuga se stravováním  All Inclusive. 

9. den: návrat do Havany, odlet do Evropy 
Snídaně. Tento den transfer busem zpět na letiště do Havany. Večer 
odlet do Evropy. 

10. den: přílet do Prahy 
Konec programu. 

Program  
 
 

Letenky klientům zařizujeme u leteckých společností na pravidelných 
linkách. Nejčastěji u leteckých společností Aeroflot, AirFrance, KLM a 
SwissAir. Vybíráme letenky s ohledem na optimální knihovací třídu 
zahrnutou v ceně zájezdu, tak aby navíc nabízely co nejlepší spojen. 
 
UPOZORNĚNÍ: Letenky budou hrazeny ze zaplacené zálohy za zájezd. 
Ještě před zakoupením konkrétní letenky budete o přesném leteckém 
spojení informování e-mailem. V případě, že máte možnost vlastních 
letenek, budeme od Vás potřebovat datum a čas příletu/odletu, 
abychom mohli přizpůsobit harmonogram programu. 
 

LETENKY 
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Cena 

CENA ZÁJEZDU:  39 500 Kč / os. /ve dvojlůžkovém pokoji 

 
 
Cena zahrnuje: 

 Ubytování: 
o 4x v soukromí v Havaně (bez stravy) 
o 4x v 3* hotelu Villa Trotuga ve Varaderu se 

stravováním All Inclusive 

 Letenky v optimální knihovací třídě 16 700 Kč  

 Transfer auto busem do místa ubytování v centru Havany 

 3 x 2 hodiny kurzu salsy (1 hodina = 45 min), každý 
s vlastním  kubánským instruktorem 

 Transfer autobusem z Havany do Varadera 

 Doprovod tanečníka Angela cestou na Kubu a jeho asistence 
a lekce salsy po celou dobu pobytu na Kubě 

 Transfer z Varadera na letiště v Havaně poslední den 

 Vízum 750 Kč 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

 Turistickou taxu 25 CUC/osoba (platí se při odletu na letišti/ 
je povinná) 

 Fakultativní služby, doporučení a dopravu na fakultativní 
výlety 

 Cestovní pojištění (musí mít každý cestující na Kubu) 

 Spropitné 

Poznámky k ceně: 

 Cena je za osobu pro skupinu deseti osob 

 Tato cenová nabídka je platná po dobu 2 měsíců od doručení 
a v závislosti na dostupnosti letenek v optimální knihovací 
třídě.  

 Rezervace ubytování budou potvrzeny, pokud budou ve 
vámi vybraném termínu a hotelu volné ubytovací kapacity. 
Popřípadě nabídneme ubytování ve stejné kategorii či 
doporučíme jinou lokalitu. 

 Přibližný kurz je 1EUR : 1,10 CUC 

 Naše CK je pojištěná proti úpadku cestovní kanceláře dle 
zákona. 

Informace k přihlášení na zájezd: 

 V případě zájmu kontaktujte co nejdříve, Casa Angelo 
602 691 465 nebo CK Exotica Travel 222 220 546. 

 Uzávěrka k zájezdu je 31.3.2015 
 

 


