
ПРОТОКОЛИ АНТИ КОВИД-19 ЗА ЧУЖДИ ПОСЕТИТЕЛИ И КУБИНЦИ, НЕ ПРЕБИВАВАЩИ 
В КУБА, КОИТО ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2021 г. 02.05.2021. 

За да влезете в страната, ще бъде задължително да имате отрицателен резултат от 
диагностичния тест RT-PCR за КОВИД-19, извършен 72 часа преди пътуването и 
сертифициран от лаборатории във вашата страна на произход. 
 
На летището при влизане пътникът ще бъде тестван RT-PCR и ще бъде повторен 5 дни по-
късно в хотела, където, изолиран, пътникът е отседнал. 
 
Трябва да имате застрахователна полица, която покрива КОВИД-19, или да я закупите при 
пристигане в страната, в Бюрото за продажби, намиращо се в стерилната зона на летището. 
Цената му ще бъде платена в свободно конвертируема валута. 
 
В страната е наредено задължителното използване на маската. 
 
При пристигане в страната през летищата на Хавана, Варадеро Вила Клара, Кайо Коко, 
Камагуей, Олгин и Сантяго де Куба, трябва да имате потвърдена резервация за хотел и 
трансфер от летище до хотел. 
 
Резервацията в хотела може да бъде направена: 
 
От страната на произход, която предвижда хотел, определен за изолация в градовете на 
гореспоменатите летища, или при пристигане на летищата в Бюрото за продажби намиращо 
се в стерилната зона. За последното цената ще бъде в свободно конвертируема валута. 
 
Резервацията в хотела трябва да бъде за минимум 5 нощувки и 6 дни, период от време, 
необходим за получаване на резултата от втория RT-PCR тест, проведен на петия ден от 
пристигането в страната. 
 
Резервации могат да бъдат направени чрез Кубинския портал за туризъм (www.cuba.travel) и 
на уебсайтовете на туристически агенции (www.cubatur.cu); Havanatur 
(www.havanatursa.com), Viajes Cubanacan (www.viajescubanacan.cu) или в Бюрото за 
продажби, разположено в стерилната зона на летището. 
 
При пристигането си в обекта за настаняване ще бъде задължително да останете в 
стаята в изолация. 
 
След получаване на отрицателния резултат от втория RT-PCR тест, ще могат, плановете за 
пътуване, бъдат продължени. 
 
Ако имате положителен тест за КОВИД-19: 
 
· Ако е симптоматично, ще бъдете прехвърлени в болница. 
 
· Ако сте безсимптомни, ще бъдете прехвърлени в болничен хотел. 

Оферти на хотелски съоръжения по дестинации в щатски долари.: 



Дестинация Хотел ПЛАН 

Двойна  

стая 

Единична 
стая 

HABANA 

Hotel Parque Central AP 656.00 846.00 

Hotel 

Meliá Habana 

AP 599.00 771.00 

MAP 513.00 685.00 

Hotel Capri 
AP 503.00 671.00 

MAP 419.00 587.00 

Hotel Quinta Avenida 

AP 426.00 570.00 

MAP 369.00 513.00 

Hotel Comodoro  

Bungalow Alborada 

AP 311.00 369.00 

Hotel Vedado AP 283.00 369.00 

Hotel Tulipán 

AP 231.00 248.00 

MAP 185.00 214.00 

VARADERO 

Starfish  

Las Palmas 

AP 300.00 372.00 

MAP 276.00 348.00 

SANTA 
CLARA 

Hotel Granjita/Caneyes AP 231.00 254.00 

CIEGO DE 
ÁVILA 

Hotel Sol Cayo Coco AP 283.00 340.00 

CAMAGÜEY Hotel Plaza Camagüey  
AP 219.00 242.00 

MAP 173.00 202.00 

HOLGUÍN 
Hotel  

Mirador de Mayabe 

AP 219.00 242.00 

MAP 173.00 202.00 

SANTIAGO 
DE CUBA 

Hotel  

Versalles (Bungalows) 
AP 231.00 283.00 

Забележка: Деца от 2 до 12 години, придружени от 2 възрастни: 50% отстъпка от 

цената на пакета. Цени на пакет в щатски долари. 


