ΚΟΥΒΑ
ΛΑΤΙΝ, ΡΟΥΜΙ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΠΟΥΡΑ
Αβάνα - Βινιάλες - Πιναρ Ντελ Ριο - Γκουάμα - Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ Καρδένιας - Βαραδέρο
Δυνατότητα καθημερινών αναχωρήσεων για μεμονωμένους

1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Πτήση για Αβάνα με ενδιάμεσο σταθμό. Συνάντηση με τον ξεναγό σας στο αεροδρόμιο της
Αβάνας. Ποτά καλωσορίσματος κατά την τακτοποίηση στα δωμάτια σας και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβάνα - Ξενάγηση πόλης
Η ξενάγηση ξεκινάει από την Πλατεία της Επανάστασης, περνώντας από το Πανεπιστήμιο της
Αβάνας και διασχίζοντας τη “σύγχρονη” συνοικία του Βεδάδο με την κεντρική πλατεία Copelia
και την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Malecón, θα καταλήξετε στο Καπιτώλιο. Μπαίνοντας στη
παλιά Αβάνα, με τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια στη Καραϊβική, θα ξεναγηθείτε στο μουσείο του
ρουμιού, την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, τις πλατείες των όπλων -Καθεδρική & Παλιά- και
τέλος θα επισκεφθείτε το πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο, με την υπέροχη θέα στο λιμάνι.
Προαιρετικό δείπνο σε ρομαντικό εστιατόριο με θέα τη παλιά πόλη.

3η μέρα: Αβάνα - Ολοήμερη εκδρομή Βινιάλες/Πινάρ δελ Ρίο
Εκδρομή στη δυτική επαρχία Πινάρ δελ Ρίο, γνωστή για την καλλιέργεια καπνών και
κατασκευής των καλύτερων πούρων του κόσμου. Στάση σε εργοστάσιο πούρων και βόλτα στο
υπέροχο τοπίο από πράσινους βελούδινους λοφίσκους, πανύψηλα φοινικόδεντρα, ποτάμια και
καταρράκτες, στη κοιλάδα του Βινιάλες. Θα γίνει επίσκεψη στην τεράστια Τοιχογραφία της
Προϊστορίας και στη Σπηλιά Του Ινδιάνου, για να διασχίσετε με μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι.
Στάση για γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με ζωντανή μουσική και κατά την επιστροφή στην Αβάνα
θα γίνει στάση στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες, με τη μαγευτική θέα στη κοιλάδα του Βινιάλες.
4η μέρα: Αβάνα - ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη και πρόταση για μία ανεπανάληπτη βόλτα με αυτοκίνητα αντίκες στο
καταπράσινο εξωτικό δάσος της Αβάνας
5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Σάντα Κλάρα - Σιενφουέγκος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα. Στο «Λα Μπόκα», την είσοδο των καναλιών
που οδηγούν στη λίμνη, βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων» που θα
επισκεφτούμε. Τα ζώα αυτά, σημαντικό κομμάτι της άγριας πανίδας της Κούβας,
προστατεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον από το ανεξέλεγκτο κυνήγι. Αναχώρηση για τη
Σάντα Κλάρα, πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη σύμβολο Τσέ Γκεβάρα.
Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και Μουσείο του Τσε στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ.Αναχώρηση για το
Σιενφουέγκος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους και ένα από τα σημαντικότερα
λιμάνια της χώρας. Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη με στάση στην κεντρική πλατεία με το
κατάλευκο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το Θέατρο Tomas Terry, το Δημαρχείο και
το κλασσικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Άφιξη στο ξενοδοχείο σας, πάνω στη θάλασσα, στη
στενή χερσόνησο της «Punta Gorda» και περιήγηση στο διπλανό “Palacio del Valle”, ένα άκρως
εντυπωσιακό κτήριο 100 ετών, αρχιτεκτονικό αριστούργημα, συγκέρασμα ρομαντικής,
γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Από τα κελάρια και τα επιβλητικά σαλόνια,
θα ανεβούμε στην ταράτσα του Παλατιού, όπου η θέα της πόλης και του ηλιοβασιλέματος
μαγεύει. Τακτοποίηση στα δωμάτια σας, και ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. Δείπνο στο
ξενοδοχείο.
6η μέρα: Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ – Βαραδέρο
Πρωινό. Αναχώρηση για το γραφικό Τρινιδάδ, πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 16ου
αιώνα, ανακηρυγμένο ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO το
1986. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία (Πλάσα δε Άρμας), περιστοιχισμένη από αποικιακά
κτίρια, στο «Μουσείο Cantero» και στο παραδοσιακό καφενείο La Canchánchara, όπου θα
απολαύσουμε το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους
σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη μαγευτική παραλία του
Βαραδέρο (Varadero). Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
7η μέρα: Βαραδέρο
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε το μπάνιο σας ή για θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως
επίσκεψη σε δελφινάκια, κρουαζιέρα στο Κάγιο Μπλάνγκο και κολύμπι με δελφίνια. Όλα τα
ποτά και τα γεύματα περιλαμβάνονται στο ξενοδοχείο σας του Βαραδέρο!
8η μέρα: Βαραδέρο - αεροδρόμιο Αβάνας - πτήση επιστροφής
Ελεύθερο πρωινό για ένα τελευταίο μπάνιο. Ακολουθεί μεταφορά στην Αβάνα και πτήση
επιστροφής

9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό
Σημείωση: Η ροή του προγράμματος, μπορεί να αλλάξει για τη καλύτερη έκβασή του. Απαραίτητη
ελάχιστη συμμετοχή 8 ατόμων. Σε όλες τις αναχωρήσεις, (εκτός του πρώτου προγράμματος με
διαμονή σε σπίτια), περιλαμβάνονται συνολικά 6 γεύματα. Στη περίπτωση χρήσης του ξενοδοχείου
Nacional 5*, υπάρχει προσαύξηση 395 ευρώ (στις αναχωρήσεις 21 & 28/12)

Τιμές κατ’ άτομο σε
δίκλινο
//Αναχωρήσεις
9ήμερο σε σπίτια της
Αβάνας χωρίς
γεύματα/σε δίκλινο
Δίκλινο
Επιβάρυνση μονοκλίνου
Διακοπές στο Βαραδέρο

Καθημερινά

6,13, 20, 27/11
1,7/12

21/12 & 28/12

€ 950

-

€ 1.095

-

€ 1.399

€ 1.495

-

+ € 480

+ € 480

1/1 (10 μέρες)

€ 1.495

€ 1.399

+ € 480

+ € 480

Κάθε Κυριακή, 7 νύχτες σε 5* ξενοδοχείο Melia Marina Varadero ή
αντίστοιχο, All Inclusive, μεταφορές, με απ’ ευθείας πτήση από
Φραγκφούρτη από € 1295 Δεν περιλαμβάνονται φόροι € 220. Η τιμή
ισχύει σε περιόδους εκτός εορτών.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά μέσω Άμστερνταμ / Παρίσι (KLM/Air France) • 4 νύχτες
Αβάνα Memories Miramar 4*, 1 νύχτα Σιενφουέγκος Jagua Hotel 4*, 2 νύχτες Βαραδέρο
Grand Memories 5* (ή αντίστοιχα) • Μεταφορές - εκδρομές όπως αναφέρονται με
ελληνόφωνο τοπικό επαγγελματία ξεναγό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ασφάλεια + € 655.

