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CUBAC 

 

 

Η Κνύβα ηεο επαλάζηαζεο, ηνπ Κάζηξν  

θαη ηνπ Τζε Γθεβάξα, απισκέλε ζηε  

δεζηή αγθαιηά ηεο Καξατβηθήο,  

κε ηηο απέξαληεο πξαζηλν- 

γάιαδεο παξαιίεο, ηηο 

θαηαπξάζηλεο εύθνξεο πεδηάδεο θαη ηα 

επηβιεηηθά βνπλά ηεο κε ηελ ηξνπηθή εμσηηθή βιάζηεζε… 

Καηνηθεκέλε από δεζηνύο, θηιόμελνπο θαη ραξνύκελνπο αλζξώπνπο, 

πνπ δνπλ ζην ξπζκό ηεο εθξεθηηθήο κνπζηθήο ηνπο ρνξεύνληαο θαη πίλνληαο 

ην παξαδνζηαθό ξνύκη, ε Κνύβα δηαηεξεί αλεμίηεια ηα ζεκάδηα ησλ απνηθηαθώλ ρξόλσλ  

θαη ηελ δπλακηθή ηζηνξία ηεο, κε κάξηπξεο ηα ζπάληαο αξρηηεθηνληθήο αμίαο θαη νκνξθηάο 

θηήξηα, πνπ αθόκα θαη  κηζνγθξεκηζκέλα αλαδύνπλ ηελ αίγιε ηνπ πινύζηνπ παξειζόληνο ηεο. 

Αλάςηε θη εζείο έλα πνύξν Αβάλαο ή πηείηε ην απζεληηθό κνρίην θαη δήζηε κηα κνλαδηθή εκπεηξία. Μηα εκπεηξία δσήο!!! 

 

1η ημέπα 
 

- - - Αθήνα – Αβάνα 
πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο θαη αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ 
Αβάλα κέζσ ελδηάκεζνπ επξσπατθνύ ζηαζκνύ. Θα πρέπει να βρίσκεστε στον έλεγχο 
εισιτηρίων 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης σας. Μεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ απνζθεπώλ ζαο ζην αεξνδξόκην ηεο Αβάλαο, ζα ζαο ζπλαληήζεη o 
αληηπξόζσπνο ηνπ γξαθείνπ καο ζηελ Κνύβα, όπνπ ζα ζαο κεηαθέξεη ζην θαηάιπκά ζαο. 
Σαθηνπνίεζε θαη ειεύζεξν ην ππόινηπν ηεο εκέξαο.  

  
La Habana 

2η ημέπα 
 

- - - Αβάνα – Ξενάγηζη πόληρ  

  
Θα μεθηλήζνπκε ηελ μελάγεζή καο ζηελ πην όκνξθε πόιε ηνπ λεζηνύ. Η Αβάλα, ην 
«καξγαξηηάξη ησλ Αληηιιώλ», όπσο απνθαιείηαη, δηαζέηεη κεξηθά από ηα σξαηόηεξα 
απνηθηαθά θηήξηα ζηελ Καξατβηθή. Η πεξηήγεζή καο μεθηλάεη κπαίλνληαο ζηελ Habana Vieja 
ή Παιηά Αβάλα, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη πξνζηαηεπόκελε από ηελ 
UNESCO από ην 1982. Θα επηζθεθηνύκε ηε κνλαδηθή ειιεληθή νξζόδνμε εθθιεζία ηεο 
Καξατβηθήο, ηνλ Άγην Νηθόιαν θαη ζηε ζπλέρεηα πεξπαηώληαο ζα δνύκε ηελ Πιαηεία ηνπ 
Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεο (Plaza de San Francisco de Asís), ηελ Παιηά Πιαηεία (Plaza 
Vieja) θαη ηελ Πιαηεία ησλ Όπισλ (Plaza de Armas). Θα ζπλερίζνπκε πξνο ηελ Καζεδξηθή 
Πιαηεία (Plaza de la Catedral), ηνλ «λαΐζθν» Templete θαη ην Castillo de La Fuerza Real. Θα 
ηειεηώζνπκε ηε βόιηα καο ζην Καπηηώιην, πηζηό αληίγξαθν απηνύ ζηελ Οπάζηγθηνλ ησλ 
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Διεύζεξν ην ππόινηπν ηεο εκέξαο γηα λα επηζθεθζείηε κόλνη ζαο ην 
κνπζείν ηνπ ξνπκηνύ θαη ηελ εληππσζηαθή Μηθξνγξαθία ηεο Παιηάο Αβάλαο (Maqueta de La 
Habana Vieja) ή  λα επηζηξέςεηε ζην θαηάιπκά ζαο. Διεύζεξν ην ππόινηπν ηεο εκέξαο . 

  
La Habana 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  9 ημέρες – 7 νύχτες 

Habana  
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3η ημέπα 
 

- Μ - Αβάνα – Πποαιπεηική Ολοήμεπη εκδπομή Βινιάλερ/Πινάπ δελ Ρίο – Αβάνα  

 

Η ζεκεξηλή εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ 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. Θα ζηακαηήζνπκε γηα λα επηζθεθζνύκε έλα 
παξαζθεπαζηήξην  πνύξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεθηλήζνπκε ηε βόιηα καο ζηελ θνηιάδα ηνπ 
Βηληάιεο: 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 
ζπκπιεξώλνπλ ην καγεπηηθό ηνπίν. Δπίζθεςε ζηελ ηεξάζηηα Σνηρνγξαθία ηεο Πξντζηνξίαο 
(Mural de la Prehistoria) θαη ζηε πειηά Σνπ Ιλδηάλνπ (Cueva del Indio) γηα λα δηαζρίζνπκε 
κε κηθξή βάξθα ην ππόγεην πνηάκη ηεο. Μεζημεπιανό γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. 
Δπηζηξνθή ζηελ Αβάλα θαη ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο. 

 
La Habana 

4η ημέπα 
 

- - - Αβάνα -  πποαιπεηική βόληα με αςηοκίνηηα  - ανηίκερ  

 

Διεύζεξε κέξα λα ηελ αμηνπνηήζεηε, όπσο επηζπκείηε ... εκείο απιώο ζα «θιέςνπκε» ιίγν 
από ηνλ ρξόλν ζαο, πξνζθέξνληάο ζαο κία πξναηξεηηθή αλεπαλάιεπηε βόιηα 1 ώξαο κε 
απηνθίλεην-αληίθα ζην θαηαπξάζηλν, εμσηηθό δάζνο ηεο Αβάλαο. Δπηζηξνθή ζηελ παιηά 
πόιε, όπνπ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην κεγάιν παδάξη ηεο πόιεο - εθεί 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. (Απνθύγεηε λα αγνξάζεηε πξντόληα θηηαγκέλα από θνξάιηα ή ζαιάζζηεο ρειώλεο). 
Πεξπαηήζηε ζηα ζηελά ζνθάθηα ηεο παιηάο πόιεο, πηείηε έλα θξέζθν ρπκό κάλγθν ή 
γθνπαγηάκπα ππό ηνπο ήρνπο ελόο λνζηαιγηθνύ ζνλ ή κπνιέξν, ή αλεβείηε κέρξη ηελ νδό 23 
ζην Βεδάδν θαη δνθηκάζηε έλα μαθνπζηό παγσηό Κνπέιηα (Coppelia,) γηα ην νπνίν νη 
Κνπβαλνί ζηήλνληαη ζηελ νπξά κε ηηο ώξεο (νη ηνπξίζηεο  έρνπλ μερσξηζηή είζνδν). Σέινο, 
μεθνπξαζηείηε ζηε πεξίθεκε παξαιηαθή ιεσθόξν Malecón, αγλαληεύνληαο ην ειηνβαζίιεκα 
θαη ηνλ ήιην λα ράλεηαη ζηε ζάιαζζα ζε κηα παλδαηζία ρξσκάησλ.  Σν βξάδπ ζαο 
πξνηείλνπκε λα πάηε κηα βόιηα ζηελ Habana Vieja θαη λα απνιαύζηε ηα αγαπεκέλα πνηά ηνπ 
Έξλεζη Χέκηλγνπεη: daquirí ζην Floridita θαη mojito ζηε Bodeguita (del Medio). 

 
La Habana 

5η , 6η & 
7η  ημέπα 
 

   Αβάνα (ελεύθεπερ ημέπερ) 
Διεύζεξεο κέξεο γηα λα εμεξεπλήζεηε κπζηηθέο γσληέο ηεο πόιεο. 

 
La Habana 

8η ημέπα 
 

  - Αβάνα– ανασώπηζη επιζηποθήρ 
Αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Αβάλαο, απ’ όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο 
επηζηξνθήο. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ην αξγόηεξν 3 

ώξεο πξηλ από ηελ ώξα ηεο πηήζεο ζαο. 

 

9η ημέπα 
 

- - - Άθιξη ζηην Αθήνα 
Άθημε ζε ελδηάκεζν επξσπατθό ζηαζκό θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αζήλα. 
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 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα  
 Γηακνλή ζην θαηάιπκα ηεο επηινγήο ζαο (ζπίηηα /μελνδνρεία)  
 Όιεο νη κεηαθνξέο, μελαγήζεηο θαη εθδξνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 Όια ηα γεύκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  
 Διιελόθσλνο μελαγόο (ζεκείσζε: ελδέρεηαη ζηηο μελαγήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη ηαμηδηώηεο) 
 

 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, βίδα Κνύβαο θαη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο   
 Αιθννινύρα ηνπηθά πνηά 
 Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο 
 Πξνζσπηθά έμνδα (ηειεθσληθέο θιήζεηο, ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ξνύρσλ, ηαηξηθά έμνδα θιπ.) 
 Φηινδσξήκαηα γηα ηνπο ηνπηθνύο νδεγνύο θαη ζνθέξ. 

 

 Οη πξναηξεηηθέο εθδξνκέο πξαγκαηνπνηνύληαη θαζεκεξηλά θαη ε ηηκή ηνπο δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ζαο. Μπνξνύλ 
λα θιεηζηνύλ θαη λα πιεξσζνύλ θαη από Διιάδα, εθ’ όζνλ ην επηζπκείηε  

 Γπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηόο ζαο ζε άιια κέξε ηεο Κνύβαο κε ηελ αλάινγε ρξέσζε  
 
 
ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ ΑΠΟ ΑΒΑΝΑ  
 

ΣΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

ΣΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

ΗΜΕΙΩΕΙ   

http://www.travellatino.gr/wp-content/uploads/2017/07/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%91.pdf

