
Версія для друку (укр.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ - КУБА

ОФІЦІЙНА НАЗВА КРАЇНИ: Республіка Куба 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Куба - це довга і вузька смужка землі, що простягнулася на 1500 км між Північною і Південною Америкою на
північному заході Карибського басейну. Куба знаходиться на відстані 77 км від Гаїті, 180 км від Флориди, 210 км від Мексики і 140 км від
Ямайки. На півночі Куба омивається водами Флоридського протоки, на півдні - Карибським морем. Куба розташована на острові Куба
(найбільшому в Вест-Індії), острові Хувентуд, а також на прилеглих до них близько 1600 дрібних островах і коралових рифах, що належать до
групи Великих Антильських островів. Для узбережжя характерні глибокі затоки і безліч зручних бухт. Острів обрамлений рифами і іншими
кораловими утвореннями. Площа Куби - 111 тисяч кв.км. 

СТОЛИЦЯ. Гавана 

НАСЕЛЕННЯ. Сьогодні населення Куби складає 11 мільйонів чоловік. За офіційними джерелами склад населення Куби такий: 65% - білі, 12%
- негри, 22% - мулати. 

ЧАС. Время отстает от украинского на 5 часов зимой, летом на 6 часов. 

МОВА. Офіційна мова на Кубі - іспанська. Кубинці досі дуже доброзичливі до росіян, і багато хто з них говорять по-російськи, а в туристичних
зонах кубинці говорять на англійською та французькою. 

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ. Валюта Куби - кубинський песо (1 песо равет 100 сентаво). Існує два види песо: песо неконвертований, для
розрахунків всередині країни, і песо конвертований, яким розплачуються туристи і який офіційно прирівнюється до долара США. Ці банкноти,
які від звичайного кубинського песо відрізняються своєю цінністю і багатоколірністю, друкуються на острові і за його межами цінності не
мають. 
На Кубі 09 квітня 2005 року була заборонено використовувати долари США, тому основний платіжною одиницею для туристів став
конвертований песо. Його можна придбати за 25 "звичайних" песо. Конвертований песо не має ніякої цінності в інших країнах світу. При
обміні доларів США на території Куби стягується 10% податку. Також можна використовувати кредитні карти, головне, щоб платежі не
проходили через банки, розташовані на території США. Заборона торкнулася і інших конвертованих валют - євро, фунта стерлінгів і т.д. 

КЛІМАТ. Клімат Куби помірно-тропічний. Максимальна температура - 35 ° С буває в серпні, а в січні температура може досягати 19 ° С.
Температура води біля північного узбережжя коливається від 24 ° С взимку до 28 ° С влітку, біля південного узбережжя - від 26 ° С взимку до
28 ° С влітку. Розподіл на сухий і дощовий сезон досить умовне. Тропічний сухий сезон триває з листопада по квітень, а дощовий - з травня
по жовтень. Але при цьому в березні може пройти сильний тропічний злива, а в червні - вересні тижнями стоятиме суха сонячна погода.
Основні незручності виникають восени в так званий сезон ураганів, що триває з жовтня по листопад. Але при цьому урагани на Кубі
нерегулярні, і рідко проходять два роки поспіль по одній і тій же території і в один і той же час. Так що ймовірність гарної погоди восени
також дуже висока, а шанс потрапити в зону дії урагану досить малий. 

РЕЛІГІЯ. Жителі Куби дуже релігійні, і переважна кількість кубинців - католики. Незважаючи на те, що в країні соціалізм, багато членів
політичної партії відвідують церкву. Католицьких церков в республіці багато. Так само у деяких кубинців релігія сантерия - змішання
католицизму і культів народу йоруба, що проживає на території Нігерії і Беніну. 

ТРАНСПОРТ. Популярним транспортним засобом в країні є автобус. Автобус називається gua-gua (ва-ва), це основний міський транспорт.
Вартість проїзду - 10 сентаво. Автобус зупиняється через кожні чотири квартали, водія можна попросити оголосити зупинку. Години пік нічим
не краще московських. Існують таксі для туристів (з радіотелефоном і кондиціонером) і таксі для кубинців за песо, які дуже важко зловити. У
Гавані три компанії таксі, всі державні. Cubanacan - найдорожча, обслуговують мерседеси; Turistaxi обслуговують японські сірі малолітражки з
кондиціонерами; Panataxi обслуговують "Лади", зовсім не дорого, але ця компанія працює тільки в столиці. У провінції, в готелях і в
туристичних центрах можна знайти таксі Cubanacan і Turistaxi. Надійніше всього зловити таксі біля входу в готель. 

Оренда машини.

Взяти машину може людина старше 21 років при наявності водійських прав, паспорта, готівки або кредитної карти.
Пункти оренди автомобіля можна знайти повсюдно. Знайшовши автомобіль, переконайтеся, що він в хорошому технічному стані.
При оренді автомобіля полягає контракт, в якому обумовлюються всі особливості оренду (подряпини на машині, термін оренди тощо.).
У разі втрати контракту, з орендаря утримають штраф. Контакт пред'являється і при спілкуванні з поліцейськими.
У разі порушення ПДР, поліцейський записує в контракт порушення і суму штрафу (15-30 кук).
Сума набраних штрафів буде утримана з суми застави при поверненні машини.

КУХНЯ. Головними стравами кубинської кухні є рис з чорною квасолею, свинина, курчата овочеві салати. Неодмінно варто спробувати блюдо
"креольское АХІК", яке готується зі свинини і різноманітних овочів. "Острів свободи" славиться стравами з лангустів, їх пропонують скрізь і
практично завжди за однією ціною - 10 $. З екзотичних страв особливо запам'ятовуються м'ясо і яйця черепахи, а також м'ясо крокодила. На
Кубі не популярні страви з риби, креветок і омарів, найкраще такі страви замовляти в невеликих спеціалізованих ресторанчиках. 
Напої. Куба славиться своїм ромом. Найзнаменитіша марка рому - Havana Club. Існує три сорти: Carta Oro (золотою), Carta Blanca (білий) і
Anejo (старий), які розрізняються по витримці. Ром служить основою для більшої частини коктейлів. Пиво на Кубі відрізняється відмінною
якістю. Найбільш поширена марка - "Кристал". У багатьох барах можна покуштувати різні настої і відвари. Відмітною особливість Куби є
велика кількість тростинного цукру, який додають до більшості напоїв. Будьте готові, що кава "по-кубинських" - це дуже міцний і в той же час
дуже солодку каву. 

МАГАЗИНА ТА КУПІВЛІ. Покупки можна зробити в магазинчиках при готелі, лавочках на пляжі, курортних містечках, а також в торгових
центрах. Час роботи більшості магазинів: з понеділка по суботу з 9.00 до 18.00, у неділю - з 9.00 до 12.00. 
Що привезти з Куби? Найпопулярнішими товарами, природно, є ром і сигари. Популярні також вироби народних промислів, виготовлені з
бамбука, раковин, насіння, листя банана і інших рослинних матеріалів, і чорні корали з кубинських рифів, з покупкою останніх варто бути
обережними, оскільки чорні корали, також як і черепаховий панцир знаходяться під охороною держави, і при вивезенні товарів можуть

file://xray/Kudin/%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%98%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92/Ukraine/NEW/Cuba/Cuba%20HTML/Pamyatka_Turista_CUBA_UK.pdf


виникнути проблеми на кордоні. В якості сувенірів можна також купити невеликі картини маслом з морськими видами. 

ЧАЙОВІ. На Кубі прийнято давати чайові в розмірі 5-15% від вартості послуг. Носильникові, покоївки в готелі дають 1 $. 

ТЕЛЕФОН. Міжнародний зв'язок є не у всіх готелях, а якщо з готелю і можна зробити телефонний дзвінок, то вартість його буде досить
висока. Набагато дешевше дзвонити з телефонів-автоматів або поштових відділень. На Кубі діють мобільні телефони стандарту GSM900 /
1800, про можливість підключення роумінгу уточніть у свого стільникового оператора. 
Телефонний код Куби - 53. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Щеплення для поїздки на Кубу необов'язкові.
Не рекомендується пити воду з-під крана.
Все куплені овочі та фрукти необхідно ретельно мити, бажано кип'яченою водою.
Будьте уважні під час купання, оскільки на дні можуть бути морські їжаки і корали.
Забороняється фотографувати військові об'єкти, військовослужбовців, а також стратегічні промислові підприємства.
Куба вважається однією з найбезпечніших країн світу, тим не менш, не варто залишати без нагляду цінні речі в документи.
Також не рекомендується роздавати дрібні гроші населенню, якщо ви нічого не купуєте, так як жебрацтво заборонено законом і
людина, що прийняла дрібниця може виявитися в поліції.

РЕКЛАМАЦІЇ. Якщо Ви вважаєте, що будь-які послуги Вам виявляються неналежним чином, ми рекомендуємо в першу чергу зв'язатися по
телефону з гідом і / або офісом приймаючої сторони і / або агентством, де Ви придбали тур. У разі незадоволення претензії на місці Ви маєте
право направити письмову претензію продавцеві туру. 

Будемо вдячні за будь-які відгуки про роботу нашої компанії
E-mail: info@pegast.com.ua 

БАЖАЄМО ПРИЕМНОГО ВІДПОЧИНКУ!
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