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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

323 KUBA 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Jedná se o pohodový poznávací zájezd, při kterém budeme společně obdivovat nejznámější místa ostrova 
svobody. Čekají nás neopakovatelné zážitky, které už jinde nenaleznete. V programu akce nejsou zařazeny žádné 
fyzicky náročné aktivity (treky) vyžadující trénink. Pro dopravu najímáme pronajatý mikrobus, úsek Holguin nebo 
Santiago - Havana absolvujeme letecky. Během pobytu ve Varaderu je ubytování zajištěno v hotelu střední 
kategorie ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Během cesty spíme v soukromí v „casa 
particular“, které je skromnější, ale místní to vynahrazují pohostinností. Poslední dny strávíte odpočinkem u 
moře na Varaderu. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu z cesty) s milnimálně 1 volnou 
stránkou. Je vhodné s sebou vzít 1 – 2 pasové fotografie a fotokopii dvoustrany pasu s osobními údaji (pro 
případ ztráty nebo krádeže pasu). 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Kuba: Pro vstup do země je nutné vízum, které se vyřizuje na ambasádě v Praze na Jinonická 14 a je 
udělováno formou doložky do pasu za poplatek ve výši 750 Kč. Vízum si můžete před cestou zařídit 
samostatně nebo můžete využít služeb naší CK - poplatek za zprostředkování 1 víza je 300 Kč. 
Pokud máte zájem o tuto službu, pošlete nám ČITELNOU kopii strany pasu s osobními údaji 
(naskenovanou emailem, osobně případně kopii poštou) nejméně 6 týdnů před odjezdem zájezdu do 
naší cestovní kanceláře (Brno – Dominikánské nám. 5, 602 00 nebo pouze osobně na pobočku v Praze –  
v objektu Student Agency/Orbix, Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré město), Úřední hodiny pouze ve 
středu: 10.30 – 17.30 hodin!). Vstupní vízum Vám bude předáno na letišti před odletem, spolu s Vaším 
dokladem od pojištění a letenkou. 

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do 
navštívených zemí. 

CO VZÍT S SEBOU 
Jaký druh zavazadla zvolíte, je na vás. Vzhledem k velice pohodovému charakteru akce je možné cestovat i s 
kufrem. V některých městech však můžeme jít od autobusu k ubytování několik minut pěšky po nerovném 
povrchu nebo kočičích hlavách, protože autobus nemůže přímo k ubytování zajet. A tak je batoh pohodlnější 
variantou. Menší lehký (skladný) batůžek na prohlídky měst a jako příruční zavazadlo. Kvalitní tenisky – většinu 
zájezdu absolvujeme v nich nebo v sandálech. Lehké bavlněné kalhoty, kraťasy, plavky. Trika, košile s dlouhými 
rukávy. Bunda, nejlépe nepromokavá. Z dalších věcí – opalovací krémy, repelenty, hygienické potřeby – vlhčené 
ubrousky, desinfekční gel na ruce (na Kubě je nedostatek), vlastní léky na běžné potíže. Pokud budete mít zájem 
o potápění a šnorchlování, doporučujeme vlastní masku a šnorchl (dá se ale také půjčit na místě). Místní lidé 
jsou velice přátelští. Budou situace, kdy byste rádi potěšili někoho malým dárkem. Ideální je třeba kosmetika 
nebo do soukromého ubytování mýdlo nebo sprchový gel. Během zájezdu je možné si u hostitelské rodiny 
nechat za malý poplatek věci nechat vyprat. 

ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí jsou vyžadována 
povinná očkování, jiná jsou pouze doporučená. V tabulce níže jsou uvedena pouze nejčastější očkování pro cesty 
do exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. Očkování doporučená mohou být vyžadována 
jako povinná a naopak.  
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Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny.  Jejich síť najdete po 
celé České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a 
kontakty jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na 
ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní 16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 
545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, 
www.medpharm.cz . Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě Konzultační karty.  

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění 
BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4 
mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague - aktivní asistenci 
24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka 
do 150 000 Kč). 

K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění 
stornopoplatků, zpoždění či ztráty zavazadel, připojištění na vysokohorskou turistiku, apod.  

• LIVINGSTONE za cenu 990 Kč na 31 dní 
Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu, 
nevyužitá dovolená, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku. 

• LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč na 31 dní 
Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m, na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, 
přerušení cesty, trvalé následky úrazu, nevyužitou dovolenou, odpovědnost za škodu na zdraví a 
majetku. Součástí tohoto připojištěni jsou rizikové sporty a vysokohorská turistika do 6 000 m. 

• STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího 
Za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

• STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých, 
nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.) 
Za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na 
webových stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni  

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

http://www.ockovacicentrum.cz/
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
https://www.livingstone.cz/upload/File/prihlaska-podminky-pojisteni/Konzultacni_karta_Livingstone_19.pdf
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
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VALUTOVÉ VYBAVENÍ A PLATEBNÍ KARTY 

Místní měna: 

• Kuba: 1 EUR = 1,23 CUC (peso convertible) 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Jako cizinci budeme nejčastěji používat jinou měnu než místní lidé – tzv. CUC (konvertibilní kubánské peso), je to 
jakási obdoba někdejších „bonů“ - tuzexových poukázek, které kdysi existovaly i u nás. Měna, kterou je vhodné 
vzít s sebou na výměnu jsou jednoznačně eura, USD nemají výhodný kurz. Používání ani výběr z platebních karet 
není na Kubě samozřejmostí, proto doporučujeme vézt kapesné v hotovosti. Kartu je dobré mít s sebou jako 
pojistku (nesmí se jednat o karty amerických bank jako American Express). 

Kapesné budete potřebovat na vstupy (cca 150 EUR, které si vybere průvodce na začátku zájezdu), na případný 
nákup suvenýrů, potravin, jídla v restauracích, v ceně zájezdu není zahrnuta projížďka na koních v okolí Viňales. 
Vezená suma záleží na množství ochutnávek špičkové kuchyně a vyhlášených kubánských koktejlů.  Na Kubě je 
zvykem odměnit řidiče pronajatého mikrobusu a místního průvodce spropitným. Výše finančního obnosu závisí 
na vaší spokojenosti. Obvyklá suma je 1 CUC/1 osoba/1 den pro místního průvodce a to samé pro řidiče. Z Kuby 
si určitě budete chtít přivézt kubánské doutníky a rum – nejlepší z mnoha značek doutníků je např. Cohiba (v 
obchodě 25 ks / kolem 300 EUR), rum nakoupíte od 5 EUR, kvalitnější značky od 8 EUR. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 500 EUR výše. 

Z částky 500 EUR budete potřebovat na vstupy do různých památek během zájezdu (cca 150 EUR). Uvedené 
částky se mohou měnit. Průvodce bude informovat o možných změnách a možnostech navštívení jednotlivých 
fakultativních aktivit. Tuto částku si vybere průvodce na začátku zájezdu. Vzhledem ke specifikám Kuby dle naší 
zkušenosti stejným způsobem organizujeme společné obědy skupiny v průběhu zájezdu (cca 110 CUC) viz info 
níže. Společné obědy pro skupinu objednáváme v restauracích předem kvůli hladkému průběhu organizace 
zájezdu. Obědy bývají buď formou bufetu, nebo formou výběru z několika jídel. Uvedenou celkovou částku za 
vstupné a obědy je třeba na začátku zájezdu po směně na CUC zaplatit průvodci.  

UBYTOVÁNÍ 
Během zájezdu je ubytování zajištěno na Varaderu 3* hotel typu all inclusive. Jedná se o dvoulůžkové pokoje s 
vlastním sociálním zařízením. V Havaně, Trinidadu, ve Viňales, Camaguey, Santiago de Cuba nás čeká celkem 7 
nocí v soukromém ubytování se snídaní, abychom měli možnost nahlédnout lépe do toho, jak opravdu žije 
kubánská rodina. Při ubytování v místním soukromém ubytování je možné požádat majitele o přípravu večeře 
(cca 10 CUC) nebo vyprání (3-5 CUC). 

DOPRAVA 
Po Kubě se budeme přepravovat pronajatým mikrobusem. Vlastní dopravní prostředek nám umožní vidět 
maximum. Silnice na Kubě jsou často horší kvality než u nás. Do časového harmonogramu naší cesty není 
zahrnutý žádný noční přesun. Úsek Holguin/Santiago -  Havana překonáme letecky. V okolí Viňales bude 
možnost projížďky na koních (cena cca 10 – 15 CUC). 

STRAVA A NÁPOJE 
Snídaně jsou zahrnuty do ceny zájezdu, další strava nikoli. Na Varaderu se jedná o hotel all inclusive. Snídaně v 
soukromém ubytování ve srovnání s hotely bývají jednodušší, tj. čerstvé ovoce a ovocné džusy, toustový chleba, 
marmelády, máslo, sýr, káva, čaj, často vajíčka, někdy lívance apod. Kubánská kuchyně je velice pestrá, 
kreolského typu. Nejčastějším jídlem na Kubě je „congrí“ - rýže smíchaná s fazolemi, která tvoří přílohu k masu 
nebo se jí samostatně a „potaje“ – hustá polévka. Výběr zeleniny a ovoce je široký. Kromě známých druhů 
tropického ovoce a zeleniny se jistě setkáte s množstvím různých druhů zejména zeleniny, které vypadají jako 
brambory, ale mají jinou chuť, např. boniato (nasládlé), malanga, juka… Oblíbené jsou výborné smažené zelené 
banány, místní obdoba pizzy (menší, více těsta a sýru), „pan con lechon“ – chléb s kouskem pečeného selete, 

https://www.oanda.com/currency/converter/
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„bocadito con cerdo“ – houska s vepřovým masem, „tamales“ – kukuřičné taštičky s různou náplní (masové i bez 
masa). Obědy a večeře se většinou řeší formou bufetu v ceně kolem 12 - 14 CUC.  

Hlavním jídlem dne pro nás bude buď oběd, nebo večeře, dle programu. Večeříme obvykle u společného stolu v 
některé z restaurací nebo v místě ubytování, kde je možné večeře předem objednat po domluvě s majiteli. 
Vybírat si můžete z ryb, pečených mas, rýže congrí, ovoce, zeleniny, pečených banánů atd. Jako doplňky ke 
stravě si můžete z domu vzít čokolády, tyčinky, vitamíny. Nápoje - po celou dobu pobytu bude možné kupovat 
různé druhy nápojů. Vodu raději nepijte z neznámých zdrojů. Doporučujeme kupovat pouze nápoje v originálně 
uzavřených lahvích, které jsou běžně k dostání, cena nealkoholických nápojů bývá 1-2CUC, pivo stojí kolem 2 
CUC. Být na Kubě a neochutnat některý ze skvělých a vyhlášených koktejlů je téměř neodpustitelné – mojito, 
cuba libre, daiquiri stojí od 3CUC, slavná kavárna Bodeguita, kterou si oblíbil Ernest Hemingway je dražší, cca 6 
CUC. Ceny jsou orientační a mohou se měnit. 

Orientační ceny:  Jídlo v běžné turistické restauraci 12 EUR, 1,5 l vody 1 EUR, pivo 2 EUR, koktejly 3-6 EUR. 

SPROPITNÉ 
U jídla se očekává se 10%. Spropitné není téměř nikdy zahrnuto v ceně jídla. Během cesty je zvykem ocenit 
místního průvodce a řidiče spropitným. Toto spropitné se hradí na konci cesty a dobrým zvykem je vložit peníze 
do uzavřené obálky, která se jako poděkování předá průvodci při loučení. Můžete se domluvit s vaším 
průvodcem a spropitné předat jeho prostřednictvím všichni dohromady, nebo jej můžete platit každý zvlášť – 
záleží na vaší úvaze. Doporučená výše spropitného je 1 CUC/osoba/den. Záleží především na vaší spokojenosti se 
službami vašeho průvodce a podle toho jej nakonec oceníte. Malé spropitné očekávají i hoteloví nosiči, taxikáři 
či řidiči bici taxi ve výši cca 1 CUC. 

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY ČR  

Velvyslanectví České republiky na Kubě 

Embajada de la República Checa, Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43, Nuevo Vedado, La Habana 
Telefon:  +537/8833201, 8833467 
Fax:   +537/8833596 
E-mail: havana@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/havana  
 
Působnost úřadu platí pro diplomatické a konzulární služby pro Kubánskou republiku a Bahamské společenství. 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 17.00 hodin 

V Praze: 
Každou středu od 10.30 do 17.30 hodin v prostorách společnosti Orbix/Student Agency, Charles Square Center, 
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2 
 
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi vám ho bezplatně zašleme. 

mailto:havana@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/havana

