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דף מידע למטייל -טיול לקובה
ֹולם ַח ְסּדֹו.
הֹודּו ַליהוָה ִּכי-טֹובִּ :כי ְלע ָ
דרכון ואשרות
כדי להיכנס לקובה עליכם לוודא כי דרכונכם בתוקף לפחות ל 6-חודשים ממועד הכניסה המיועד לקובה ,ברשותך
כרטיס הטיסה בחזרה ואשרת תייר (ויזה( בצורת ספח בעל  2חלקים .אשרת התייר הינה אישית.
לביטחון מומלץ לצלם את הדרכון ,כרטיס הטיסה ,אשרת התייר וכן  3תמונות פספורט.
ביטחון
יש לשים דגש על נושא הביטחון .יש לזכור כי ביננו וקובה אין יחסים דיפלומטיים .קיימת חשדנות רבה .לא
להיכנס לנושאים פוליטיים .נא להצניע את זה שאנחנו ישראלים (לא חייבים לדעת מה שעשיתם
בצה"ל.......תשאירו את האגו ואת ה יהירות בבית) ,מגן דוד ,אל תביאו פריטים יקרי ערך .לעולם ! אל תדברו על
המנהיגים הקובניים !!.
בתי מלון
לא נשכח כי קובה היא מדינת עולם שלישי ,בתי המלון בהם אנו משתמשים בד"כ רמתם משביעת רצון ואינה
נופלת מרמת בתי המלון המקובלים במערב .יחד עם זאת ,הבום התיירותי מקשה מאוד על למרות רמת האחזקה.
תקלות קורות ,לעיתים קרובות השירות איטי .קבלו זאת בהבנה.
ממליץ לקרא באתר קובה כיף אודות הלינה בקאזות של מקומיים...
https://cubakef.co.il
שתייה ומזון
מומלץ לשתות מים מינראליים בלבד .מים מינראליים ומשקאות קלים זמינים וטובים.
למשתמשים בממתיק מלאכותי – כדאי להצטייד מראש מהארץ.
קובה איננה פרוואנס ,לא נוסעים לקובה בשביל האוכל ! .יחד עם זאת המזון המוגש בארוחות משביע .במלונות
בד"כ ארוחות הבוקר בסגנון בופט (נא עיינו בעניין ארוחות בוקר בבתי התושבים) .ממליץ להביא חטיפים\ פירות
יבשים שאתם אוהבים( .בשקיות סגורות).
בריאות
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הנחיות לגבי חיסונים ותרופות ניתן לקבל בקופות החולים או בלשכות המחוזיות של משרד הבריאות -ע"י רופאים
המאושרים לעניין .אנחנו עושים טיולים שמחים ..איננו רופאים -לכן ,חל איסור מוחלט לתת על יעוץ או הנחיות
בנושא .האמור לעיל אינו המלצה או הפניה למוסד כלשהו ,כל פניה היא לשיקול דעתו ובאחריותו של המטייל.
כספים ומטבעות
עם הנחיתה בהוואנה כדאי להחליף את הכספים למטבע  ..C.U.Cניתן להחליף לכסף מקומי גם בבתי מלון (שער
נמוך יותר) ובבתי החלפת הכסף ( ).ca.de.caהמטבע המקומי שמשתמשים בו בעיקר נקרא פסו קונוורטיבלה.
מומלץ להצטייד לטיול לקובה ב-יורו \שטרלינג\  $קנדי\פזו מקסיקני (לא מומלץ להביא המחאות נוסעים או $
אמריקאי -כי שער ההחלפה נמוך יותר).
בעת ההחלפה לבדוק השער ,...לראות לבדוק ולספור את סך המזומנים שמקבלים !!
שמירת הכסף ,כדאי להשתמש בכספות שבחדרים.
כרטיסי אשראי מתקבלים בבתי מלון ,ובחלק מהחנויות והסופרים בערים הגדולות בלבד (לא אמריקן אקספרס).
חל איסור על תשלום במטבעות זרים בחנויות.
בעת היציאה אפשר להמיר חזרה את הכסף הקובני שיישאר בידיכם לאירו\( $לא מקבלים מטבעות).
שימרו על המטבעות הקטנים .אלו חשובים וישמשו אתכם למתן טיפים וכניסה ל"שירותים".
הוצאות אישיות
על פי ניסיוננו ,סכום ממוצע של כ 35 -יורו ליום( ,לא כולל קניות אישיות ולא את השהות בשד"ת ביעד הביניים).
מחירים כלליים ...ארוחה טובה עלותה כ  15יורו  , +ארוחה פשוטה (פיצה) כ  6יורו – כולל שתיה ,קפה אספרסו
כ  ,$ 1-2קפוצינו  ,$ 2-3בקבוק שתיה  ,1-2$יש להוסיף הוצאות אישיות כמו כיבודים בדרך ,טיפים ,שתייה
והוצאות צילום באתרים ועוד( .תמיד תוכלו להשתמש בכספים שיישארו ברשותכם בטיולים עתידיים – כאמור,
ניתן להחליף  C.U.Cחזרה ליורו\ $בשד"ת לפני העלייה למטוס).
מטען אישי
מטען אישי ,מקפידים מאוד – לפי כרטיס הטיסה שברשותך ! מזוודה אחת לנוסע (עד משקל של  23ק"ג) ותיק
יד  -עד  10ק"ג (בגודל מתאים  .)x 25 x 35 55לא מאפשרים להביא מזוודה אחת ל 2 -נוסעים .יש לסמן את
המזוודה באופן ברור ובולט ( .לאוהבי הקניות הביאו תיק קטן מקופל) .מומלץ לשים בתיק היד ביגוד להחלפה
ליומיים – במידה והמזוודה לא תגיע בטיסה.
אבדות וגנבות
אנו ממליצים לנקוט אמצעי זהירות מרביים בשמירה על הכבודה ,הכסף והדרכונים .מומלץ:
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א .להצטייד בחגורת בטן\ רגל לנשיאת הכסף ,הדרכון וכרטיסי הטיסה.
ב .לצלם את העמוד הראשון ,השני והשלישי של הדרכון ולהחזיק את הצילומים בנפרד מהדרכון .מומלץ לצלם גם
את כרטיס הטיסה והויזה  .לא להשאיר בחדרי המלון חפצים יקרי ערך ,יש להפקידם בכספת .יש לשמור את ספח
הויזה צמוד לדרכון .מומלץ לא להביא לקובה תכשיטים יקרים .חשוב לפקח על חפצכם כל העת.
ג .כרטיסי אשראי -מספר טלפון להתקשרות בעת הצורך.
ביטוח
מומלץ להצ טייד בביטוח בריאות ומטען ,ורצוי שיכלול הטסה רפואית .במרבית הפוליסות הסטנדרטיות לא ניתן
כיסוי הולם לחפצי ערך כמצלמות משוכללות ,תכשיטים וכו' .ניתן לבטח חפצים אלה במסגרת הרחבת הפוליסה
לביטוח תכולת הבית לזמן קצוב .לבעלי כרטיס אשראי בינלאומי  -מומלץ לבדוק היטב מה מעניק ביטוח זה או
להרחיבו ולקבל מספר טלפון להתקשרות בעת הצורך.
*** יש להביא לקובה אישור ביטוח רפואי בו מופיע השם שלכם והכותרת בלועזית*** .
טלפונים ותקשורת
עלות שיחה מבתי המלון תמיד יקרה ולא תמיד ניתן לדעת את מחירה מראש .ניתן להשתמש בטלפונים ניידים או
 .S.M.Sממליץ לקנות דקות שיחה (חבילה) אצל ספקי הסלולארי.
שימוש באינטרנט -יש במלונות אינטרנט בתשלום ,לא בכולם קיים  ,WIFIהתקשורת איטית ! ,עלותו אינה קבועה-
כ  $ 1לשעה .יש לקנות כרטיס עם קוד גישה .לא ניתן להשתמש בקוד האינטרנט  2מטיילים בו זמנית...
השאירו את פרטי המלונות ומסלול הטיול בידי יקיריכם.
שעון
 7שעות לפני שעון ישראל (שעון חורף  1-שעה).
מזג אויר
"מזג האוויר בעולם משתגע" ,בזמן הטיול מזג האוויר צפוי להיות נוח .ויתכן שירד גשם מקומי.
מומלץ להביא מטריה קטנה ושכמיה \ מעיל דק לגשם .מטריות לאכסן במזוודה !!
השמש זורחת אחרי  ,07:00טמפרטורה ממוצעת  28-30מעלות ביום ,בלילה כ  21-25מעלות ,כ 10-שעות אור
במשך היום ,טמפרטורת המים כ 20 -מעלות.
שפות
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השפה העיקרית בקובה היא ספרדית המדוברת בניב מקומי.
מה ללבוש
הלבוש המומלץ הוא לבוש קל ויום-יומי .עדיף להצטייד בפרטי לבוש פשוטים העשויים כותנה ,מכנסיים קצרים,
נעלי הליכה נוחות ,כפכפים ומעיל קל ועמיד לגשם ,שיהיה שימושי מאוד במזג האוויר הטרופי .מומלץ להשתמש
בכובע להגנה מהשמש ,משקפי שמש ,קרם הגנה לעור ומשחה נגד כוויות .חולצה ומכנס ארוכים למקרה של חזית
קרה.
ביציאה הערבים נהוג ללבוש בגדי ערב פשוטים ומסודרים .הקובנים מעריכים אלגנטיות וניקיון.
מה להביא
התמרוקים בקובה יקרים .על כן חשוב להביא שמפו ,סבונים ,דאודורנט וכדומה .מגהץ ומייבש שיער עפ"י מידת
הצורך (יש בבתי המלון).
מתאם לחשמל  – V 60 Hz 110שקע אמריקאי .בחלק מבתי המלון ישנם שקעי . V220
פריטי היגיינה נשית.
ציוד לצילום ,כולל סרטי צילום ,סוללות וכרטיסי זיכרון (מצלמים הרבה).
ת בגדי ים  +מגבת קטנה.
כובע !!!!! קרם להגנה מהשמש.
בגדי יציאה.
מטליות לחות !!  +נוזל ניקוי ידיים.
סוכרזית.
תכשיר דוחה יתושים (חשוב מאוד).
נעלי הליכה נוחות.

דברים נוספים שיש לעשות לפני הנסיעה
חשוב שתביאו אתכם את התרופות הנחוצות לכם באופן אישי.
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להלן רשימת התרופות הכלליות המומלצות:
תרופות נגד כאבים ,חום ,כאבי גרון ,שלשולים ,צרבות ,הקאות ועוד.
חומר לניקוי וקרם אנטי בקטריאלי.
תרופות נגד גירוי ועקיצות ונגד אלרגיה -אלוורה.
אנטיביוטיקה ל 10-ימים.
תרופות אישיות בהתאם לצורך.
כדורי שינה לטיסה.
שירותים וסניטריה
מומלץ להביא במגבונים לחים לניקוי ידיים ופנים .אין להשליך נייר טואלט לאסלה !! ,יש להשתמש בפח שליד.
השירותים בקובה נקראים  Serviciosאו  ;Bañoשירותי גברים הם  ,Caballerosושירותי נשים הם  Mujeresאו
.Damas
נוהלי כניסה
עם ההגעה -רשות ההגירה תבדוק את דרכוניכם ואשרותיכם .ייתכן שתישאלו לגבי מטרת ביקורכם ,וייתכן גם
שהתהליך יתמשך מעבר לזמן שאתם רגילים אליו .לכן אנא התאזרו בסבלנות !{ .לגשת לפקיד עם :דרכון+ויזה+
כרטיס טיסה +ביטוח רפואי (להציג רק אם נידרש)}
יש לשמור את הספח החתום של אשרת הכניסה (ויזה) ,הוא ישמש אתכם בעת הרישום במקומות הלינה ובעת
היציאה מקובה (אם אינכם רוצים שדרכונכם יוחתם -יש להודיע זאת בצורה ברורה לפקיד ההגירה) .תדרשו
לבדוק את מטענכם במכשיר רנטגן .במידת הצורך יפתחו את המטען ויבדקו אותו .ייתכן גם שתתבקשו להציג את
כרטיס העלייה למטוס ואת המדבקות המציגות את המזוודות במטענכם .אילו בדיקות שגרתיות למניעת
גנבות ואין צורך להתרגש מהן.
מה אסור להביא לקובה
סרטי וידיאו מוכנים ,פורנוגרפיה ,תמלילי הרצאות פוליטיות נגד המשטר בקובה ,מזון טרי ,פרחים וירקות ,אוכל,
בשר ,דגים ומוצרי חלב ,סמים ,מכשירי חשמל (למעט רדיו-טייפים ,מגהצים ומייבשי שיער לשימוש אישי) וחומרי
נפץ מסוג כלשהו( .לא להביא קומקומים)
מותר להכניס כספים ואמצעי תשלום בכל סכום או בכל צורה שהיא (יש לדווח על סכומים מעל Pesos 5,000
 )Convertiblesוכן תרופות באריזות מקוריות וציוד לשימושכם האישי במשך הטיול ,למעט מזון.
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יציאה מקובה
יש להציג את כרטיס הטיסה ,הדרכון וספח האשרה שברשותכם.
לאחר מסירת המזוודות (צ‘ק אין) ,מותר להוציא מהאי עד  50סיגרים לאדם  -בתנאי שערכם לא יעלה על 2,000
.C.U.C
אם קניתם יותר מ 50-סיגרים  -י יתכן שתיאלצו לשלם מס ביציאה מקובה .כן מותר להוציא עד  2בקבוקי רום.
קחו בחשבון את הקניות בדיוטי פרי של ישראל.
הימנעו מלרכוש חפצים או חפצי נוי המיוצרים מבעלי -חיים מוגנים .אם קניתם ציור\ דבר אומנות בקשו טופס
אישור חתום להוצאתו מהמדינה מהמוכר.

יזמֹו וקניות ()Jineterismo
ֶטר ְ
ִחינ ִ
"לחיות על חשבון התיירים" .היו מּודעים למשמעותם של מפגשים אקראיים ,ממליץ לקנות רק למקומות רשמיים.
מי שקונה דברים ב"רחוב" עלול להסתבך ! (סיגרים ,דיסקים ,מזון ,חפצי אומנות ,תכשיטים ,חולצות של צ‘ה,
נשים).
כדאי לקנות בשווקים ,בחנויות מורשות (דברי טבע מוגנים= אסור !) ,ציורים -לקבל אישור מכס.
חינטרו.
ֶ
בסך הכול הקובנים הם עם מאוד ידידותי ,ולכן לא כדאי להתייחס לכל אחד כאל
דרכים להגיד "שלום"
הדרך הנפוצה להגיד "שלום" היא נשיקה על הלחי תוך כדי לחיצת ידיים .גברים נוהגים כך רק באירועים רשמיים.
מנומס להשתמש בשמות תואר (ד"ר ,סניור ,אינג'ינר או פרופסור) ,אך כיום נוהג זה נפוץ פחות מאשר בעבר.
הקובנים עושים זאת בעיקר בינם לבין עצמם.
צילום
יש מקומות שהצילום אסור ,במקומות אחרים עולה כסף ויש מקומות שאפשר לצלם ללא פלש.
יש לתגמל אנשים על צילום .לחלקם -זאת פרנסתם ...אינכם בטוחים – אנא שאלו.

טיול נעים ,מלמד ובטוח !
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