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10 ημέρες / 8 νύχτες!
1ε κέξα: Αζήλα – Αβάλα
πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο
(ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην
ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα
αλαρώξεζεο) θαη αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ Αβάλα. Δθεί ζα
ζαο πεξηκέλεη ε μελαγόο καο ζηελ Κνύβα πνπ ζα ζαο ζπλνδεύζεη
ζην μελνδνρείν ζαο. Πνηό/ θνθηέηι θαισζνξίζκαηνο,
ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα ζαο θαη δηαλπθηέξεπζε.
2ε κέξα: Αβάλα: Ξελάγεζε πόιεο
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηε
κεζηή θαη θαηαηνπηζηηθή μελάγεζε καο ζηελ πην όκνξθε πόιε ηεο
Καξατβηθήο. Θα μεθηλήζνπκε από ηελ Πιαηεία ηεο Δπαλάζηαζεο
κε ηηο ηεξάζηηεο πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Σζε Γθεβάξα θαη ηνπ
Κακίιν ηελθνπέγθνο. ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην
Παλεπηζηήκην ηεο Αβάλαο, ζα δηαζρίζνπκε ηε "ζύγρξνλε"
ζπλνηθία ηνπ Βεδάδν κε ηελ θεληξηθή πιαηεία Copelia θαη ηελ
πεξίθεκε παξαιηαθή ιεσθόξν Malecón, ζα θαηαιήμνπκε ζην
Καπηηώιην, πηζηό αληίγξαθν απηνύ ζηελ Οπάζηλγθηνλ ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Ζ πεξηήγεζε καο αιιάδεη ξπζκό θαη
κπαίλνπκε ζηελ Habana Vieja ή Παιηά Αβάλα, πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη πξνζηαηεπόκελε από ηελ
UNESCO από ην 1982, ε νπνία θηινμελεί κεξηθά από ηα
σξαηόηεξα απνηθηαθά θηίξηα ζηελ θαξατβηθή. Θα μελαγεζνύκε ζην
κνπζείν ηνπ ξνπκηνύ όπνπ καο πξνζθέξεηαη πνηό, ζα
επηζθεθηνύκε ηε κνλαδηθή ειιεληθή νξζόδνμε εθθιεζία ηεο
Καξατβηθήο ηνλ Άγην Νηθόιαν.
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ηε ζπλέρεηα πεξπαηώληαο ζα δνύκε ηελ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ
Φξαγθίζθνπ ηεο Αζζίδεο (Plaza de San Francisco de Asís) ηελ
Παιηά Πιαηεία (Plaza Vieja) θαη ηελ Πιαηεία ησλ Όπισλ (Plaza
de Armas). Δίζνδνο ζηελ εληππσζηαθή Μηθξνγξαθία ηεο Παιηάο
Αβάλαο (Maqueta de La Habana Vieja) θαη ηέινο ζα ζπλερίζνπκε
πξνο ηελ Καζεδξηθή Πιαηεία (Plaza de la Catedral), ηνλ «λαΐζθν»
Templete θαη ην Castillo de La Fuerza Real. Θα ηειεηώζνπκε ηε
βόιηα καο κε επίζθεςε ζην πεηξαηηθό θξνύξην Δι Μόξν, ζε ζέζε
πεξησπήο ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ θαη κε καγεπηηθή ζέα.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο. Σν
βξάδπ πξναηξεηηθό δείπλν a la carte ζε έλα από ηα πην ξνκαληηθά
εζηηαηόξηα ηεο Αβάλαο κε ζέα ζηελ παιηά πόιε (Habana Vieja).
3ε κέξα: Αβάλα – Οινήκεξε εθδξνκή Βηληάιεο/Πηλάξ δει Ρίν
– Αβάλα
Μεηά ην πξσηλό αλαρσξνύκε γηα ηελ καγεπηηθή θνηιάδα Βηληάιεο
(Viñales) ζηε δπηηθόηεξε επαξρία ηεο Κνύβαο, ην Πηλάξ δει Ρίν
(Pinar del Río), όπνπ θαιιηεξγνύληαη ηα θαπλά γηα ηα θαιύηεξα
πνύξα ζηνλ θόζκν. Δπίζθεςε ζε εξγνζηάζην πνύξσλ γηα λα
δνύκε από θνληά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Ζ βόιηα καο ζηελ
θνηιάδα ηνπ Βηληάιεο ζα ζαο κείλεη αμέραζηε: πξάζηλνη
βεινύδηλνη ινθίζθνη, γλσζηνί κε ην όλνκα mogotes (κνγθόηεο)
πνπ δελ ππάξρνπλ πνπζελά αιινύ ζηνλ θόζκν, μεπεδνύλ από ηελ
θνηιάδα, θαηάθπηνη θαη ζρεδόλ απόθνζκνη... παλύςεια
θνηληθόδεληξα, θαηαξξάθηεο θαη ππόγεηεο ζπειηέο κε πνηάκηα
ζπλζέηνπλ έλα καγεπηηθό ηνπίν. Δπίζθεςε ζηελ ηεξάζηηα
Σνηρνγξαθία ηεο Πξντζηνξίαο (Mural de la Prehistoria) θαη ζηε
πειηά Σνπ Ηλδηάλνπ (Cueva del Indio) γηα λα δηαζρίζνπκε κε
κηθξή βάξθα ην ππόγεην πνηάκη ηεο. Μεζεκεξηαλό γεύκα ζε
ηνπηθό εζηηαηόξην ζ`έλα κνλαδηθό πεξηβάιινλ κε δσληαλή
κνπζηθή. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αβάλα, ζα θάλνπκε κηα ζηάζε ζην
παξαηεξεηήξην Λνο Υαζκίλεο (Los Jazmines) κε ηε καγεπηηθή
ζέα ζε νιόθιεξε ηελ θνηιάδα ηνπ Βηληάιεο. Άθημε ζηελ Αβάλα.
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4ε κέξα: Αβάλα – ειεύζεξε κέξα
Πξσηλό θαη ζηε ζπλέρεηα ειεύζεξε κέξα λα ηελ αμηνπνηήζεηε
όπσο επηζπκείηε... εκείο απιώο ζα «θιέςνπκε» ιίγν από ηνλ
ρξόλν ζαο, πξνζθέξνληαο ζαο κία αλεπαλάιεπηε βόιηα κε
απηνθίλεηα-αληίθεο ζην θαηαπξάζηλν, εμσηηθό δάζνο ηεο
Αβάλαο. Δπηζθεθζείηε ην κεγάιν παδάξη ηεο πόιεο όπνπ ζα
βξείηε θνζκήκαηα θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα
θαηαζθεπαζκέλα από μύιν, θνπθνύηζηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ,
δέξκα θαη δόληηα θξνθνδείινπ, παπηέ καζέ ή πειό, αιιά θαη έξγα
δσγξαθηθήο ηέρλεο. Πεξπαηήζηε ζηα ζηελά ζνθάθηα ηεο παιηάο
πόιεο, πηείηε έλα θξέζθν ρπκό από "θξνύηα κπόκπα" (ε γλσζηή
ζε καο παπάγηα) ή "γθνπαγηάκπα" ππό ηνπο ήρνπο ελόο
λνζηαιγηθνύ ζνλ ή κπνιέξν, θαη επηζηξέςηε ζην μελνδνρείν ζαο
πεξπαηώληαο θαηά κήθνο ηεο πεξίθεκεο παξαιηαθήο ιεσθόξνπ
Malecón, αγλαληεύνληαο ην ειηνβαζίιεκα θαη ηνλ ήιην λα ράλεηαη
ζηε ζάιαζζα ζε κηα παλδαηζία ρξσκάησλ. Σν βξάδπ ζα
επηζθεθηνύκε ην Δζληθό Δλπδξείν όπνπ ζα δεηπλήζνπκε ζην
Τπνβξύρην Δζηηαηόξηό ηνπ θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε έλα
εληππσζηαθό ζέακα κε δειθίληα.
5ε κέξα: Αβάλα – Γθνπακά – άληα Κιάξα – ηελθνπέγθνο
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηε Υεξζόλεζν Εαπάηα γηα κία
ζπλαξπαζηηθή κίλη θξνπαδηέξα κε ηαρύπινν ζθάθνο ζην Νεζί
ηνπ Θεζαπξνύ (Isla del Tesoro) ζην Γθνπακά (Guamá), ηε
κεγαιύηεξε θπζηθή ιίκλε ηεο Κνύβαο, ζηελ θαξδηά ηεο νπνίαο
βξίζθεηαη κηα αλαπαξάζηαζε Ηλδηάληθνπ ρσξηνύ κε ηα ζπίηηα λα
είλαη ρηηζκέλα πάλσ ζηε ιίκλε θαη λα ζπλδένληαη κε ηελ όρζε κε
μύιηλα κνλνπάηηα-γέθπξεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ Ηλδηάλσλ Σαΐλν
θαη 32 γιππηά κε αλαπαξαζηάζεηο από ηηο θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο δσήο ηνπο ηαμηδεύνπλ ηνπο επηζθέπηεο
εθαηνληάδεο έηε πίζσ ζην ρξόλν. ην «Λα Μπόθα», ηελ είζνδν
ησλ θαλαιηώλ πνπ νδεγνύλ ζηε ιίκλε, βξίζθεηαη ε «Φάξκα
Αλαπαξαγσγήο Κξνθνδείισλ» πνπ ζα επηζθεθηνύκε.
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Σα δώα απηά, ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο άγξηαο παλίδαο ηεο
Κνύβαο, πξνζηαηεύνληαη ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ από ην
αλεμέιεγθην θπλήγη. Αλαρώξεζε γηα ηε άληα Κιάξα, πόιε πνπ
ζρεηίζηεθε άκεζα κε ηνλ κεγάιν επαλαζηάηε ζύκβνιν Σζέ
Γθεβάξα. Δπίζθεςε ζην Μαπζσιείν θαη Μνπζείν ηνπ Σζε ζην
Πάξθν Λεόλζην Βηληάι θαη ην ηξαίλν ηνπ Batista πνπ θαηέιαβαλ
νη επαλαζηάηεο. Αλαρώξεζε γηα ην ηελθνπέγθνο, πόιε ρηηζκέλε
ην 1819 από Γάιινπο άπνηθνπο θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα
ιηκάληα ηεο ρώξαο. Παλνξακηθή μελάγεζε ζηελ πόιε κε ζηάζε
ζηελ θεληξηθή πιαηεία κε ην θαηάιεπθν άγαικα ηεο ζεάο
Αζελάο, όπνπ δεζπόδνπλ ην Θέαηξν Tomas Terry, ην Γεκαξρείν
θαη ην θιαζζηθό θηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Άθημε ζην
μελνδνρείν ζαο, πάλσ ζηε ζάιαζζα, ζηε ζηελή ρεξζόλεζν ηεο
«Punta Gorda» θαη πεξηήγεζε ζην δηπιαλό “Palacio del Valle”,
έλα άθξσο εληππσζηαθό θηήξην 100 εηώλ, αξρηηεθηνληθό
αξηζηνύξγεκα, ζπγθέξαζκα ξνκαληηθήο, γνηζηθήο, ελεηηθήο θαη
καπξηηαληθήο ηερλνηξνπίαο. Από ηα θειάξηα θαη ηα επηβιεηηθά
ζαιόληα, ζα αλεβνύκε ζηελ ηαξάηζα ηνπ Παιαηηνύ, όπνπ ε ζέα
ηεο πόιεο θαη ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο καγεύεη. Σαθηνπνίεζε ζηα
δσκάηηα ζαο, θαη ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο. Γείπλν ζην
μελνδνρείν.
6ε κέξα: ηελθνπέγθνο – Σξηληδάδ – Cardenas - Βαξαδέξν
Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα ην γξαθηθό Σξηληδάδ, πόιε πνπ ίδξπζαλ
νη Ηζπαλνί ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα, αλαθεξπγκέλν σο
παγθόζκην κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO
ην 1986. Δπίζθεςε ζηελ θεληξηθή πιαηεία (Πιάζα δε Άξκαο),
πεξηζηνηρηζκέλε από απνηθηαθά θηίξηα, ζην «Μνπζείν Cantero»
θαη ζην παξαδνζηαθό θαθελείν La Canchánchara, όπνπ ζα
απνιαύζνπκε ην ηνπηθό πνηό από ξνύκη, κέιη θαη ιεκόλη πνπ
έδηλαλ νη απνηθηνθξάηεο ζηνπο ζθιάβνπο γηα λα πάξνπλ δπλάκεηο.
ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηε καγεπηηθή παξαιία ηνπ
Βαξαδέξν (Varadero) πεξλώληαο απν ηελ πόιε ησλ πνδειάησλ
ηεο Cardenas. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δείπλν.
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7ε κέξα: Βαξαδέξν
Διεύζεξε κέξα γηα λα απνιαύζεηε κία από ηηο πην όκνξθεο
παξαιίεο ηεο Κνύβαο. Πξνζθέξνληαη δηάθνξεο πξναηξεηηθέο
ζαιάζζηεο δξαζηεξηόηεηεο, ή κπνξείηε λα θάλεηε κηα βόιηα από
ην ηνπηθό παδάξη ή λα επηζθεθζείηε ην δειθηλάξην. εκεηώζηε όηη
όια ηα γεύκαηα θαη ηα πνηά ζην μελνδνρείν ζαο πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ηηκή.
Προαιρεηική κρουαζιέρα ζηο Κάγιο Μπλάνκο με κολύμπι με
δελθίνια:
Αλαρώξεζε κε θαηακαξάλ γηα ην εξεκνλήζη ηνπ Κάγην Μπιάλθν
(Cayo Blanco ή αιιηώο ιεπθό λεζάθη). ηάζε θαζ’νδόλ ζε έλαλ
θνξαιιηνγελή ύθαιν, όπνπ ζα ζαο δνζεί ρξόλνο θαη εμνπιηζκόο
(κάζθεο, πξνζσπηθνί αλαπλεπζηήξεο θαη βαηξαρνπέδηια) γηα λα
εμεξεπλήζεηε ηνλ ύθαιν θαη ηελ πνιύρξσκε ππνβξύρηα θύζε
γύξσ ηνπ. ηάζε επίζεο ζε έλα πεξηθξαγκέλν ρώξν κεζνπέιαγα,
όπνπ θηινμελνύληαη δειθίληα θαη ζα ζαο δνζεί ε επθαηξία λα
θνιπκπήζεηε καδί ηνπο. ην Κάγην ζα έρεηε ρξόλν λα θάλεηε
κπάλην ή ειηνζεξαπεία. πκπεξηιακβάλεηαη κεζεκεξηαλό γεύκα
ζε κπνπθέ κε θξέζθα ςάξηα, αζηαθνύο θαη άιια ζαιαζζηλά
ςεηά ζηα θάξβνπλα. Δπηζηξνθή ζην Βαξαδέξν κε ξνύκη, ζάιζα
θαη πνιύ θέθη θαη ρνξό…!
8ε κέξα: Βαξαδέξν
Διεύζεξε κέξα
9ε κέξα: Βαξαδέξν – αεξνδξόκην Αβάλαο
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξν πξσηλό γηα κηα ηειεπηαία
βνπηηά. ηελ ζπλέρεηα αλαρσξνύκε κε ηε γιπθόπηθξε γεύζε ηεο
επηζηξνθήο γηα ην αεξνδξόκην ηεο Αβάλαο , από όπνπ ζα
πάξνπκε ηελ πηήζε καο ηεο επηζηξνθήο.
10ε κέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα
Άθημε ζε ελδηάκεζν επξσπατθό ζηαζκό θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ
Αζήλα.
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Πεξηιακβάλνληαη:
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθνύ λαύινπ κε Klm /Air France/Condor/Air Berlin/Air Europa/ Virgin Atlantic/Blue Panorama/Swiss
 Γηακνλή ζηα μελνδνρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θόξνη μελνδνρείσλ
 Πξσηλό θαζεκεξηλά θαη όια ηα γεύκαηα (ζπλνιηθά 7) πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα
 Όιεο νη κεηαθνξέο (κε ηδησηηθό θιηκαηηδόκελν πνύικαλ), μελαγήζεηο θαη εθδξνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο
 Διιελόθσλνο μελαγόο θαζ ’όιε ηε δηακνλή ζηελ Κνύβα (ζεκεηώζηε όηη ν μελαγόο δελ παξακέλεη καδί ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ειεύζεξσλ εκεξώλ, ζηελ Αβάλα θαη ζην Βαξαδέξν)
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο
Γελ πεξηιακβάλνληαη:
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, βίδα Κνύβαο, αζθάιηζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
Κνπβαληθήο θπβέξλεζεο 638 € .
 Όια ηα γεύκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα ζαλ πξναηξεηηθά
 Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο, δηαζθεδάζεηο (Δλδεηθηηθέο ηηκή : βξαδηλό γεύκα ζηελ Αβάλα 16 € ). ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κόλν δύν
αηόκσλ ζην πξόγξακκα ππάξρεη ε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ζηηο ηηκέο ησλ πξναηξεηηθώλ
 Πξνζσπηθά έμνδα (ηειεθσληθέο θιήζεηο, ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ξνύρσλ, ηαηξηθά έμνδα θιπ.)
 Φηινδσξήκαηα γηα ηνπο ηνπηθνύο νδεγνύο θαη μελαγνύο ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ!
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εκεηώζεηο:
 Οη ηηκέο ηζρύνπλ θαη γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 10 αηόκσλ
 Όιν ην ρξόλν εγγπεκέλεο αλαρωξήζεηο κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 2 άηνκα (ηηκή θαηόπηλ δήηεζεο)
 Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη, ρσξίο όκσο λα παξαιεθζεί θακία από ηηο αλαγξαθόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο/εθδξνκέο.
 Γηα όζνπο ζέινπλ λα δηακείλνπλ ζε 4* μελνδνρεία ( Hotel Riviera 4* ζηελ Αβάλα + Hotel Memories Varadero 4* ζην Βαξαδέξν – ε
ηηκή είλαη -100€ ην άηνκν από ηελ αξρηθή αλαγξαθόκελε ηηκή
 Υσξίο θαλέλα ξίζθν αθύξσζεο εθδξνκήο.

Γηα ηελ έθδνζε Βίδαο απαηηείηαη:
 Απαξαίηεηε 6κελε ηζρύο ηνπ δηαβαηεξίνπ
 Φσηνηππία δηαβαηεξίνπ

