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KLIMAT
Tropikalny bez przesadnych upałów, ochłodzenie przynoszą bryzy morskie.  
Wyróżnia się dwie pory roku: deszczową - od maja do października i suchą - od 
listopada do kwietnia. Pogoda jest tu niezwykle słoneczna - można liczyć na 330 dni 
słonecznych w roku. Średnia temperatura roczna 25,5°C - 25°C w porze deszczowej, 
28°C w porze suchej. Najlepsza pogoda i szczyt sezonu turystycznego przypadają 
na okres od grudnia do kwietnia. Ładna pogoda utrzymuje się w maju i czerwcu, 
natomiast kubańskie wakacje to lipiec i sierpień. Pora huraganów przypada na okres  
od końca sierpnia do polowy października.

WALUTA
Peso Kubańskie Wymienialne 10 CUC = 7,5 EUR

PRZYKŁADOWE CENY
Mała butelka wody 1 CUC, litr benzyny 1CUC, małe piwo 2 CUC,  
internet za godzinę 6 CUC

CZAS LOTU
Z lotniska europejskiego (np. Amsterdam) do Hawany lub Varadero  
- ok. 9 godz. + ok. 2 godz. “dolot” z Warszawy

RÓŻNICE CZASOWE
Po przyjeździe na Kubę należy cofnąć wskazówki zegarków o 6 godzin  
w stosunku do czasu polskiego.

TRANSPORT
Sieć kolejowa na Kubie jest przestarzała i w nie najlepszym stanie technicznym. 
Najlepszym pomysłem na zwiedzanie wyspy jest wybranie się na wycieczkę 
objazdową z biurem podróży, lub samodzielne wypożyczenie samochodu w jednej 
z wypożyczalni, choć trzeba mieć na uwadze, że drogi na Kubie nie są najlepiej 
oznakowane.

ELEKTRYCZNOŚĆ
110/220V, 60Hz. Wtyczki typów: amerykańskie (2 podłużne pionowe równolegle 
położone otwory na górze i okrągły pośrodku na dole), europejskie (2 okrągłe  
otwory pośrodku), japońskie (2 podłużne pionowe równolegle położone otwory 
pośrodku). Adaptery można otrzymać w hotelu lub kupić w sklepie elektrycznym

WIZY
Obywatele polscy udający się na Kubę w celach turystycznych muszą posiadać  
tzw. “Kartę turysty”. Można ją otrzymać Ambasadzie Kuby w Warszawie,  
w cenie 22 EUR /os. lub za pośrednictwem Ecco w cenie 22 EUR/os. + 100 PLN/os.  
za pośrednictwo. Wymagane jest przesłanie na co najmniej 10 dni przed wylotem  
skanu strony paszportu ze zdjęciem (ważny min. 3 mies. od daty wyjazdu z Kuby),  
oraz uiszczenie w rezerwacji opłaty za wizę i pośrednictwo. „Karty turysty”  
są do odbioru podczas odprawy na lotnisku Okęcie w Warszawie,  
w przypadku wylotu z lotniska lokalnego są odsyłane klientowi.
Przy wylocie z Kuby pobierana jest w trybie obowiązkowym  
od wszystkich cudzoziemców opłata lotniskowa w wysokości 25 CUC.

CIEKAWOSTKI
Na Kubie funkcjonują 2 waluty - Kubańskie Peso Wymienialne i Peso Kubańskie 
przeznaczone dla rodowitych Kubańczyków. Dolary amerykańskie zostały oficjalnie 
wycofane z obiegu i zastąpione peso wymienialnym. Do niedawna większość atrakcji 
turystycznych nie była dostępna dla Kubańczyków, a żeby wjechać do Varadero 
trzeba było być turystą, mieszkańcem miasta lub pracownikiem któregoś z hoteli.  
Prawdziwą Kubę można zobaczyć tylko wybierając się na objazd wyspy.

PRZEWODNIK



nasza ocena ****+ wyżywienie: All Inclusive

Luksusowy hotel znajduje się w  Varadero, jednym z  największych 
i  najpopularniejszych ośrodków turystycznych na  Karaibach. 
Miejscowość położona jest ok. 140 km na  wschód od Hawany i  słynie 
z ciągnącej się na długości ponad 20 km, piaszczystej plaży. Wspaniały 
hotel mieści się na Półwyspie Hicacos, w zacisznej okolicy, bezpośrednio 
przy wspaniałej plaży o drobnym, białym piasku. Hotel Melia Varadero to 
wymarzone miejsce na  luksusowy wypoczynek dla amatorów sportów 
wodnych i nurkowania w błękitnym oceanie. W pobliżu hotelu znajdują 
się liczne sklepy oraz 18-dołkowe pole golfowe. Hotelowe pokoje są 
przestronne, czyste i  dobrze wyposażone. Bardzo miła obsługa dba 
o dobre samopoczucie gości, a hotelowe restauracje serwują przepyszne 
i urozmaicone dania kuchni lokalnej i międzynarodowej.

LOKALIZACJA HOTELU
w strefie turystycznej Varadero, przy plaży, 8 km od centrum, 34 km od 
lotniska.

WYPOSAŻENIE HOTELU
liczba pokoi: 490, restauracje: 5, bary: 6, kawiarnie: 1, windy: 5, baseny 
odkryte: 2, bar na  plaży, sejf (płatny), lobby, pralnia/czyszczenie 
chemiczne (płatne), internet (płatny), recepcja 24h, sklep z pamiątkami, 
taras słoneczny, sala bankietowa, parking, ogród, wymiana walut, 
przechowalnia bagażu, fryzjer, wypożyczalnia skuterów, udogodnienia 
dla niepełnosprawnych, wypożyczalnia rowerów, informacja 
turystyczna, salon urody, kiosk, opieka lekarska (płatna), parasole 
przy basenie, leżaki przy basenie, ochrona hotelowa (24h), centrum 
konferencyjne, room service 24h.

WYPOSAŻENIE POKOI
klimatyzacja indywidualnie sterowana, telewizja satelitarna, sejf, mini 
bar (płatny), telefon (płatny), taras/balkon, suszarka do włosów, łazienka 
z  wanną lub prysznicem, czujnik dymu, zamek elektroniczny, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty.

PLAŻA
prywatna, piaszczysta, przy hotelu, prysznic, zagospodarowana, 
parasole, leżaki, ręczniki.

SPORT I FITNESS
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wodny aerobik, tenis ziemny, tenis 
stołowy, łucznictwo, masaże (płatne), jacuzzi, aerobik, SPA (płatne), 
rowery (płatne), kręgle, rzutki, bilard (płatny), golf (płatny), mini golf, 

boule, szachy.

SPORT NA PLAŻY
nurkowanie (płatne), snorkeling, wędkarstwo, siatkówka, rowery wodne, 
windsurfing, żeglarstwo.

ROZRYWKA
muzyka na  żywo, dzienne animacje, wieczorne animacje, nauka tańca, 
program artystyczny.

DLA DZIECI
opiekunka (płatna), menu, brodzik, basen, łóżeczko dziecięce, krzesełka 
w restauracji.

WYŻYWIENIE
pakiet All Inclusive.

ALL INCLUSIVE ZAWIERA
śniadanie, obiad i  kolacja w  formie bufetu, lekkie przekąski przez całą 
dobę, lokalne i importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe 24 h.

TYPY POKOI
Pokoje typu standard z  łóżkiem podwójnym lub dwoma łóżkami 
pojedynczymi oraz łazienką wyposażoną w kosmetyki kąpielowe i środki 
czystości.

DODATKOWE INFORMACJE
w restauracjach wymagany odpowiedni strój.

Melia Varadero *****

HOTELE



Barwna stolica Kuby – miasto kontrastów i  nostal-
gicznego zamyślenia. Prawie 2,5 milionowa metropo-
lia z  przepiękną kolonialną architektura hiszpańską  
na starym mieście (wpisane na listę światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO). W  Hawanie  romantycz-
ne uliczki  kontrastują z  amerykańskimi ”drapaczami 
chmur” z lat 50. Liczne muzea, kawiarnie, hotele, parki 
i  deptaki sprawiają, że w  tym mieście nie można się 
nudzić.
Całodniowa wycieczka z  obiadem w  cenie. W  pro-
gramie m. in. zwiedzanie starówki, wizyta w muzeum 
miasta, twierdza  Morro, objazd nowszej części miasta 
z wizytą na Placu Rewolucji, a także zakupy na ogrom-
nym targu z pamiątkami.

Havana Kolonialna

WYCIECZKI FAKULTATYWNE



Rejs katamaranem po Oceanie Atlantyckim z Varadero 
na  wyspę Cayo Blanco z  wizytą w  delfinarium, 
nurkowaniem z  fajką przy rafie koralowej, obiadem 
z  langusta, plażowaniem i  pływanie na  otwartym 
oceanie w  drodze powrotnej. Na katamaranie open 
bar.

Katamaranem na Cayo Blanco

WYCIECZKI FAKULTATYWNE


