ZÁJEZDY NA KUBU
Aktuální informace k zájezdům a pobytům na Kubě
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Před odletem na Kubu je nutné podstoupit PCR test na přítomnost SARS-COV-2. Negativní
výsledek tohoto testu bude vyžadován ihned při odbavení na odlet, dále na tranzitním letišti a
bezprostředně po příletu na Kubu. Test nesmí být starší než 72 hod od momentu příjezdu na Kubu.
Nejsou akceptovány antigenní testy, platný je pouze PCR test od certifikované laboratoře.
Povinnost testu se vztahuje i na cestující s ukončeným očkováním!
Před odbavením je rovněž nutné disponovat vstupním formulářem či QR kódem země tranzitu
(pokud je danou zemí vyžadováno – nutno prověřit před odletem)
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Na letišti či před nástupem do letadla mohou probíhat zdravotní prohlídky měřením tělesné teploty
Na letištích i na palubě letadla je povinné užití ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor)
Všichni cestující musí na letišti na Kubě prezentovat své pojištění na COVID-19.
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Po výstupu z letadla na Kubě probíhá zdravotní prohlídka (měření teploty) + povinné testování PCR na
přítomnost SARS-COV-2
Následuje přeprava přímo do ubytovacího zařízení. Při přepravě je povinnost mít zakryté dýchací cesty
ochrannými prostředky
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Po příjezdu do hotelu začíná plnohodnotný pobyt v hotelu s tím, že není možné opustit hotelový areál do
momentu obdržení negativních výsledků testů PCR z letiště. (V případě letoviska Varadero - lze využívat
hotelového zázemí, bazén, pláž, restaurace a bary. Nelze opustit hotelový areál na procházku do města či
do obchodních center nebo na výlety)
Výsledky PCR testů, provedené na letišti, Vám budou doručeny do hotelu nejpozději do 72 hodin po
příletu. V případě negativního výsledku již můžete užívat plnohodnotný pobyt i mimo hotelový areál,
ovšem s dodržováním všem hygienických opatřeních platných pro pohyb na ulici a mimo hotelový resort.
V areálu hotelu není povinné nošení roušek v exteriérech, pouze se vyžadují v interiérech (lobby,
recepce…)
Mimo hotelový areál zůstává povinnost nosit roušky všude, tedy uvnitř i venku (na ulici, při exkurzích,
v turistických objektech, při veškeré přepravě). Při vstupu do některých objektů může být prováděno
měření teploty.
Před odletem z Kuby je nutné disponovat negativním výsledkem PCR testu, jež je proveden nejpozději
48 hodin před odletem z Kuby. Provedení testu s Vámi zkoordinuje hotelové zdravotní centrum, jež Vám
i předá výsledný certifikát, eventuálně Vás odkážou na nejbližší odběrovou stanici, kde testy budou
provedeny. Negativní test bude požadován na letišti před odbavením. Cena testu činí 30 USD a je splatná
výhradně platební kartou. Povinnost testu se vztahuje i na cestující s ukončeným očkováním!
Při odbavení bude požadováno prezentovat v tištěné podobě i veškeré vstupní formuláře pro nejen cílovou
destinaci, ale i destinaci tranzitní (pokud daný vstupní formulář daná země vyžaduje). Ve většině případů
lze tyto formuláře zajistit již před odletem na zájezd (tuto variantu doporučujeme s ohledem na občasné
problémy s internetem na Kubě a nemožností tisku)
Všechny hotely disponují zdravotnickým personálem s epidemiologickým dohledem. Všechny lokality
mají k dispozici 24 hod denně / 7 dní v týdnu speciální nemocnice a centra určené pro „covidové“
pacienty
Delegáti CK Kentlucky jsou na Kubě přítomni a zůstávají nonstop k dispozici na telefonu
Před odletem do Prahy bude provedena na letišti na Kubě letmá zdravotní kontrola (měření teploty)
Opatření pro návrat do ČR se řídí aktuálním cestovatelským semaforem, z nějž vyplývají následná
pravidla dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (eventuální karanténa, nutnost testu či
vyplňování příjezdových formulářů)

Situace se velice dynamicky mění nejen v ČR, ale i ve světě. Výše uvedené informace mohou být průběžně
modifikovány - zpřísňovány, uvolňovány. Situaci konstantně monitorujeme a jsme v tomto ohledu plně
k dispozici všem našim klientům.

