
  

 

KUBA - królestwo rytmu, tańca, energii ! 
 

Planowana data:  
27.10-10.11.2018r  

min ilość uczestników 8os  

 
Serdecznie zapraszam  do przyłączenie się do naszych wypraw na wyspę jak wulkan gorącą .  
Ja Iza i mój mąż Jose jesteśmy  polsko kubańskim małżeństwem od ponad 20 lat promującym Kubę w 
Polsce zarówno artystycznie jak i kulturowo. Od wielu lat organizujemy wspólne wyjazdy na Kubę 
pokazując tą wyjątkową wyspę z zupełnie innej strony niż standardowe wyjazdy z biurami podróży .  
Nasza wyprawa  przeznaczona jest dla osób, które  chciałabym poznać Kubę głównie pod kątem 
największego skarbu jaki ma ta wyspa – energetycznego  tańca, muzyki, zwyczajów, zjawiskowego 
synkretyzmu religii !!! 
 
Nie jesteśmy biurem podróży więc większość spraw organizacyjnych jak przelot, ubezpieczenie, wiza 
uczestnicy załatwiają sami we własnym zakresie  co daje możliwość kreowania i dobierania kosztów 
wg własnych możliwości, upodobań itp. We wszystkich tych tematach oczywiście służymy radą , 
kontaktami i pomocą w załatwieniu wszelkich spraw. My zaś stwarzamy dla Was interesujący 
program pobytu na Kubie i opiekujemy się grupą od momentu przylotu do samego wyjazdu dając 
Wam możliwość korzystania z wypróbowanych przez nas przez lata kontaktów m.in.  świetnych 
nauczyciel, pewnych, bezpiecznych i czystych miejsc zakwaterowania i domowej kuchni.  
 
Uczestnicy wyprawy spotykają się w ustalonym dniu w  Hawanie 27.10. 2018 -  ze względu na różne 
promocje i ceny  lotów możliwy jest przylot 1-2 dni  wcześniej czy  później. Każdy sam na własną rękę 
poszukuje najkorzystniejszą dla siebie  opcję lotu, przesiadek itp.  Polecane linie które mają Hawanę  
w swojej ofercie :  KLM (bilety nawet za 2400 PLN) ; Air France,  Air Berlin, Condor, Swiss Air.Po 
przylocie na miejsce  i spotkaniu się wszystkich uczestników  w kwaterze głównej w Hawanie i 
rozpoczynamy zwiedzanie stolicy salsy , zajęcia warsztatowe taneczne , muzyczne , odpoczynek na 
karaibskich plażach,  wieczory  wypełniają wspólne wyjścia na imprezy,  koncerty, salsoteki.  
Poza programem głównym  jest możliwość dodatkowych samodzielnych wypraw zwłaszcza  dla osób, 
które będą na Kubie pierwszy raz.  
 
KOSZT WYCIECZKI     
Całość naszej dwutygodniowej wycieczki powinna  zamknąć się w kwocie ok. 8500pln  ( osteteczna 
cena zależy jednak od kosztu przelotu. Śmiemy twierdzić iż ze względu na bardzo ciekawy i bogaty 
program oraz zajęcia taneczne cena jest atrakcyjna  w porównaniu do podobnych organizowanych 
przez biura podróży. 
 
 W kwocie tej  znajduje się:  
1.   pobyt 14 dób  na Kubie- zakwaterowanie , śniadanie i obiadokolacja , 12 godzin zajęć 
warsztatowych, transport lokalny przejazdy między miejscami gdzie nocujemy – Hawana- Vińales- 
Hawan i Hawan-Trinidad- Hawana, wycieczki po Hawanie, Vińales i Trynidad  z przewodnikiem, stała 
opieka rezydenta nad grupą. 
2. koszt przelotu -pomiędzy 2400-3500pln 
3. transport lokalny jak  przejazd z lotniska 25 cuc, przejazdy po mieście ( taxi jednorazowy kurs 
0,50cuc), wyjazdy na plażę czy inne samodzielne wypady  
4. wiza turystyczna  150 PLN, 



5. ubezpieczenie ok  150- 300 PLN, 
6. inne – muzea, imprezy wycieczki  ( ceny w opisach poniżej)  itp.  
 
Specyfikacja kosztów i  terminy płatności 
ad1  
Pobyt 14 dni na Kubie  wraz z zajęciami tanecznymi - 1400 euro – uwaga tą część pobiera 
organizator ! 
 
* I wplata  wartość  200  euro  w momencie rezerwacji  miejsca w grupie przelewem  
(wpłata  w PLN wartość  200 euro przeliczona po kursie z dnia przelewu)   
 nr konta Izabela Torres, Wrocław ul. Lekcyjna 147 Nr Rach 98 1090 2503 0000 0001 2946 0409,  
Uwaga kwota ta jest przeznaczona w całości na koszty przygotowania wyprawy i w przypadku 
rezygnacji kwota zostanie zwrócona tylko pod warunkiem zgłoszenia się na zarezerwowane i 
zwolnione miejsce nowego uczestnika !!! 
 
* II wpłata  wartość  1200  euro gotówką  po przylocie   
 
Cena  ad 1 zawiera  
*Zakwaterowanie pełnych  14 dób  
– miejsce w pokoju 2os  w kubańskich domach  tzw.  casas particulares  
Doba  zaczyna się obiadokolacją w dniu przylotu   i kończy śniadaniem w dniu powrotu.  
Dla osób zostających do wieczora możliwość kupienia dodatkowego obiadu. 
Dla osób,  które znajdą korzystny lot i przylecą lub wylecą   dzień wcześniej czy dzień później dokładne 
rozliczenie dopłata  za dodatkową dobę lub zwrot  za niewykorzystana . 
* Wyżywienie – śniadania w casa particular , obiadokolacje dowolnie w domach kubańskich, uroczych 
restauracjach itp.  
* 12 godzin  zajęć  ( koszty Instruktorów prowadzących, koszty partnerów towarzyszących , inne jak 
koszt wynajmu miejsca zajęć )  
* Przewodnicy – zwiedzanie Hawany,Vińales, Trynidad,  
* transport wewnętrzny  między miastami  gdzie nocujemy – Hawana  – Vińales- Hawana – Trynidad -
Hawana 
* całodobowa  opieka rezydenta Izabeli Torres, przewodnictwo , tłumacz, opieka i pomoc we 
wszelkich sprawach 
 
Dodatkowe koszty po stronie uczestnika  
Płatność ad 2  Przelot  
Bilet lotniczy w obie strony  pomiędzy  2400 – 3500pl 
 
Płatność ad 3 Transport lokalny  
Całość ok 80 euro 
- przejazd z lotniska  taxi  25 cuc do podziału na pasażerów, 
- inne lokalne, indywidualne dojazdy na wycieczki, imprezy  
  
Płatność ad 4 Wiza  
WIZA/ KARTA TURYSTYCZNA możecie załatwić bezpośrednio w Ambasadzie Kuby w Warszawie lub 
przez Biuro turystyczne w Warszawie zajmujące się sprzedażą kart turystycznych / wiz na Kubę  
 
OPAL TRAVEL 
ul. Karmelicka 19  
00-168 Warszawa 
tel. 22/636-93-99, 636-94-32 



 
Koszt wizy kupionej w biurze 150 zł  
Można załatwić korespondencyjnie. 
Korespondencję należy przesyłać na adres; bilety@opaltravel.com.pl 
Do wystawienia kart potrzebny jest  skan paszportu, strony ze zdjęciem. 
Karta wysyłana poczta, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przesyłka dociera w ciągu 3 dni 
roboczych.  
 
Nr konta gdzie należy wysłać należność  
191750 0009 0000 0000 0732 2477 
 
Płatność ad 5 Ubezpieczenie   
Obowiązkowe ubezpieczenie  ok 150- 300 zł ( polecamy  ALLIANZ , dodatkowo ewentualnie możecie 
ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z jakiś nagłych powodów, ubezpieczenie sprzętu itp.)  
 
Płatność ad 6 Inne  
Wejścia na imprezy –koncerty , salsoteki 1-5cuc  (średnio czeka nas 5 imprez w Hawanie - cena biletu 
5cuc, 3 imprezy w  Trynidad  - cena 1cuc , 1 impreza w  Vińales- cena biletu 1cuc )  
 
DODATKOWE : 
Polecana dodatkowe wycieczki 
 
TRYNIDAD  
1  do urokliwego WODOSPADU  końmi, zwiedzanie okolic,  dojazd do urokliwych kaskad naturalnych 
basenów- 30 cuc,  
2  Cayo Blanco  – wyjazd katamaranem na malowniczą, dziką wyspę – 50 cuc w tym lunch  
3 wyprawa w góry Escambray – koszt ok 30 cuc  
 
HAWANA 
*wejścia do Muzeum  np. Tańca, Historii Kuby, Rumu, Cygar , Orichas  i inne  – koszt od 5 do 10 cuc  
* wejście na koncerty topowych zespołów rumby,  salsy –   koszt  od  10 do 25 cuc w zależności od 
miejsca , wykonawcy  
- TROPICANA  - jedna  z najsłynniejszym rewii pod gołym niebem, show złożony z  ok 300 artystów 
muzyków, tancerzy, bogactwo kostiumów - 105 cuc  ( w tym butelka rumu na 4 os,  przekąska, 
transport do miejsca rewii) 
 
Inne koszty : 
- dodatkowe  indywidulane lekcje  tańca  ok  15-20 cuc /h/os  koszt w zależności od nauczyciela , 
miejsca, kosztu sali  oraz ilości zajęć 
- możliwość wynajęcia tancerza na wieczorne salsoteki do szlifowania nauczonych sekwencji – 10cuc  
- napoje woda 0,50-1 cuc, piwo 1,50 cuc, drinki 2-4 cuc, rum butelki od 4 cuc ;)  
- pamiątki całość do 50cuc  
 

 

ZAPISY, rezerwacja miejsca, więcej informacji:  Izabela Torres tel 603 888 360   
e-mail: torres@torres.com.pl  
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