
Taneční kurzy kubánské Salsy 
 
Přímé letecké spojení s ČSA bez přestupů 
Praha – Varadero - Praha 
Počet nocí a dní: 10/11 nocí – 12/13 dní 
Minimum cestujících: 6 
 
Itinerář: Havana - Varadero 
Začátek a konec kurzu: Varadero 
Průvodcovské služby: v angličtině, na vyžádání v češtině 
 
Poskytované služby:  
- Přijetí na letišti průvodcem partnerské cestovní kanceláře. 
- Stálá přítomnost průvodce na navštěvovaných místech a podávání místních informací a doporučení. 
- Kvalifikovaný lektorský sbor tanečních mistrů. 
 
 
P R O G R A M: 
1. den 
PRAHA - VARADERO - HAVANA 
Po příletu (večer) transfer z mezinárodního letiště Varaderu do hotelu v Havaně. Ubytování v klasickém a 
stylovém hotel v centru Staré Havany – v hotelu Ambos Mundos 4* (se snídaní), v němž svého času pobýval i 
slavný spisovatel Ernest Hemingway. Na střeše hotelu je skvělý bar s výhledem na město. Případná pozdní 
večeře fakultativně - volno. 
 
2. den  
HAVANA CITY 
Po snídani v 9 hod začíná netradiční vyučování taneční školy dvouhodinovou lekcí. V 11 hod následuje prohlídka 
historického centra Havany: náměstí Plaza de Armas, Plaza de San Francisco, Plaza de la Catedral a okolí. Za 
pozornost stojí návštěva asijské čtvrti. Následuje oběd v restauraci ve staré Havaně a odpoledne je volno k 
vlastní prohlídce centra města. Návrat do hotelu, fakultativně večeře – je možné využít široké nabídky místních 
restaurací a barů k ochutnání typických kubánských jídel. Fakultativně večerní návštěva Domu hudby spojená s 
praktickou výukou tanečních kroků. 
 
3. den 
HAVANA 
Po snídani začíná v 11 hod dvouhodinová taneční lekce. Fakultativně oběd, po obědě volno. Fakultativně večeře, 
doporučuje se stylová restaurace La Bodeguita del Medio nebo El Floridita. Možnost návštěvy slavné show v 
kabaretu Tropicana nebo kabaretu Salón Rojo ve čtvrti Vedado. Atraktivní je program kabaretu Parisién v 
hotelu Nacional de Cuba, který je znám svou bohatou historií a svým originálním stavebním stylem z 30. let 
minulého století. 
 
4. den 
HAVANA 
Po snídani v 9 hod dvouhodinová taneční lekce. Výlet a prohlídka moderní Havany, projížďka auty „cuba veterán“ 
po rušném promenádním nábřeží Malecón. Oběd v restauraci El Aljibe ve čtvrti Miramar. Návrat do hotelu 
Cocotaxi. Večeře fakultativně. Večer možnost návštěvy některého z nočních barů a klubů v Havaně s živou 
hudbou a tancem nebo návštěva diskotéky. 
 
5. den 
HAVANA-VARADERO 
Po snídani je začátek dvouhodinové taneční lekce od 9 hod. Nejlepší tanečníci budou odměněni. Oběd v 
restauraci ve Staré Havaně. Odpoledne odjezd do provincie Matanzas, kde se nachází nejznámější přímořské 
letovisko Varadero. Ubytování v hotelu Tuxpan 4* (All Inclusive). 
 



6. – 10/11. den 
VARADERO 
Volné dny (All Inclusive).  Možnost koupání, slunění, šnorchlování, potápění a využívání dalších sportovních aktivit 
nebo fakultativních nabídek výletů do okolí – například plavba na katamaránu na ostrov Cayo Blanco nebo výlety 
na plachetnici ke korálovým útesům. Účast na animačních programech, společenské a sportovní akce, taneční 
lekce. Večer možnost návštěvy (fakultativně) místních barů a nočních klubů na Varaderu. 
 
11/12. den 
VARADERO-PRAHA 
Po snídani vyklizení pokojů (do 11:00). Volný den, koupání, slunění a sportovní aktivity. Oběd, užívání All Inclusive. 
V podvečer transfer na mezinárodní letiště Varadero. Odlet do Evropy. 
 
12/13. den 
PRAHA 
Přílet do Prahy v poledních hodinách 
 
HOTELY - ubytování 
Havana: 4 noci v hotelu Ambos Mundos 4* / BB – ubytování se snídaní 
Varadero: 6/7 nocí v hotelu Tuxpan 4* / AI / All Inclusive 
Obsazenost pokojů je max. 2 osoby v DBL standard nebo 2 dospělé osoby + jedno dítě ve věku 2 – 12 let. 
 
Služby zahrnují: 
- 10 (11) nocí ubytování v hotelech a stravou, jak je uvedeno v programu. 
- Stravováním a program All Inclusive zahrnuje: formou bufetu se podávají všechna jídla. Neomezená je 

konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby s širokou nabídkou tropických koktejlů. 
Součástí je také možnost zapůjčení sportovních potřeb, animační a večerní programy. 

- Prohlídky, exkurze a obědy podle programu. 
- Hlídání zavazadel a asistenční služby partnerské cestovní kanceláře na Kubě. 
- Dopravu v autobusu s klimatizací, se zavazadlovým prostorem, pohodlnými sedadly, rádiem a zařízením pro 

průvodce. 
- Průvodcovské služby v anglickém jazyce (na vyžádání s příplatkem v češtině). 
- 4 sekce tanečních hodin s profesionálním tanečním mistrem. 
- Láhev minerální vody 500ml na osobu po dobu každé taneční sekce. 
- Jako dárek jedno CD se stylovou kubánskou hudbou – „Salsa Cubana“. 
- Leteckou přepravu Praha – Varadero – Praha (Airbus A310-300). 
 
Služby neobsahují:  
- jinak vyžádané služby na místě 
- nápoje k obědu a večeři mimo programu All Inclusive 
- spropitné 
- fakultativní nabídky 
 
Termíny v roce 2009: 
28.12. – 09.01. \ 08.01. – 18.01. \ 17.01. – 27.01. \ 26.01. – 06.02. \ 05.02. – 17.02. \ 16.02. – 27.02. \ 26.02. – 10.03. \ 
09.03. – 20.03. \ 19.03. – 31.03. \ 30.03. – 10.04. \ 09.04. – 21.04. \ 20.04. – 01.05. \ 30.04. – 12.05. \ 11.05. – 24.05. 
 
Změna programu vyhrazena 
 

Další informace a podrobnosti o ceně najdete na www.caribe-tour.cz 
Naše cestovní kancelář se specializuje na dovolenou mimořádné kvality pro náročné klienty. Jsme nezávislý Tour 
Operator, specializovaný na oblast exotických a dalekých destinací. Nabízíme zájezdy  do karibské oblasti, zejména se 
zaměřujeme na Kubu, Venezuelu, Mexiko a Dominikánskou republiku. 
 

CK CARIBE Tour s.r.o. 
Týnská 21, 110 00 Praha 1 

Tel.: 222 513 055, fax: 222 513 058 
gsm: 777 743 200 

                  www.caribe-tour.com 


