
Cuba Natura 

ΝΔΟ, ΑΝΑΝΔΩΜΔΝΟ, ΑΤΓΚΡΙΣΑ ΠΙΟ ΠΛΟΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!! 

 

1η ημέοα: Αθήμα – Αβάμα 
Ρσγκέμςοχρη ρςξ διεθμή αεοξλιμέμα Αθημώμ Δλ. Βεμιζέλξπ (ρημειώρςε όςι θα ποέπει μα 
βοίρκερςε ρςξ αεοξδοόμιξ ςξσλάυιρςξμ 2 ώοεπ ποιμ από ςημ ποξγοαμμαςιρμέμη ώοα 
αμαυώοηρηπ)  και αμαυώοηρη με ποξξοιρμό ςημ Αβάμα. Δκεί θα ραπ πεοιμέμει η νεμαγόπ  
μαπ ρςημ Ιξύβα πξσ θα ραπ ρσμξδεύρει  ρςξ νεμξδξυείξ ραπ , ςακςξπξίηρη ρςα δχμάςιά 
ραπ και διαμσκςέοεσρη. 
 

2η ημέοα: Αβάμα - Νεμάγηρη πόληπ 
 

  
 
Ποωιμό ρςξ νεμξδξυείξ και ρςη ρσμέυεια αμαυχοξύμε για ςη μερςή και καςαςξπιρςική 
νεμάγηρή μαπ ρςημ πιξ όμξοτη πόλη ςηπ Ιαοαψβικήπ. Ηα νεκιμήρξσμε από ςημ Ολαςεία ςηπ 
Δπαμάρςαρηπ με ςιπ ςεοάρςιεπ ποξρχπξγοατίεπ ςξσ ρε Γκεβάοα και ςξσ Ιαμίλξ 
Ριεμτξσέγκξπ. Ρςη ρσμέυεια θα πεοάρξσμε από ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Αβάμαπ, θα 
διαρυίρξσμε ςη "ρύγυοξμη" ρσμξικία ςξσ Βεδάδξ με ςημ κεμςοική πλαςεία Copelia και ςημ 
πεοίτημη παοαλιακή λεχτόοξ Malecón, θα καςαλήνξσμε ρςξ Ιαπιςώλιξ, πιρςό αμςίγοατξ 
ασςξύ ρςημ Ξσάριμγκςξμ ςχμ Ζμχμέμχμ Οξλιςειώμ. Ζ πεοιήγηρή μαπ αλλάζει οσθμό και 
μπαίμξσμε ρςημ Habana Vieja ή Οαλιά Αβάμα, πξλιςιρςική κληοξμξμιά ςηπ αμθοχπόςηςαπ 
και ποξρςαςεσόμεμη από ςημ UNESCO από ςξ 1982, η ξπξία τιλξνεμεί μεοικά από ςα 
χοαιόςεοα απξικιακά κςήοια ρςημ Ιαοαψβική. Ηα νεμαγηθξύμε ρςξ μξσρείξ ςξσ οξσμιξύ 
όπξσ μαπ ποξρτέοεςαι πξςό, θα επιρκετςξύμε ςη μξμαδική ελλημική, ξοθόδξνη εκκληρία 
ςηπ Ιαοαψβικήπ, ςξμ Άγιξ Μικόλαξ, και ρςη ρσμέυεια πεοπαςώμςαπ θα δξύμε ςημ Ολαςεία 
ςξσ Αγίξσ Τοαγκίρκξσ ςηπ Αρίζηπ (Plaza de San Francisco de Asís) ςημ Οαλιά Ολαςεία (Plaza 
Vieja) και ςημ Ολαςεία ςχμ Όπλχμ (Plaza de Armas). Δίρξδξπ ρςημ εμςσπχριακή 
Λικοξγοατία ςηπ Οαλιάπ Αβάμαπ (Maqueta de La Habana Vieja) και ςέλξπ θα ρσμευίρξσμε 
ποξπ ςημ Ιαθεδοική Ολαςεία (Plaza de la Catedral), ςξμ «μαΐρκξ» Templete και ςξ Castillo 
de La Fuerza Real. Ηα ςελειώρξσμε ςη βόλςα μαπ με επίρκεφη ρςξ πειοαςικό τοξύοιξ Δλ 
Λόοξ, ρε θέρη πεοιχπήπ ρςημ είρξδξ ςξσ λιμαμιξύ και με μαγεσςική θέα.  Δπιρςοξτή ρςξ 
νεμξδξυείξ και ελεύθεοξ σπόλξιπξ ςηπ ημέοαπ. ... εμείπ απλώπ θα «κλέφξσμε» λίγξ από 
ςξμ υοόμξ ραπ, ποξρτέοξμςάπ ραπ μία αμεπαμάληπςη βόλςα  με ασςξκίμηςα-αμςίκεπ  ρςξ  
καςαποάριμξ, ενχςικό δάρξπ ςηπ Αβάμαπ. 
 

 



3η ημέοα: Αβάμα – Ολξήμεοη εκδοξμή Βιμιάλεπ/Πιμάο δελ Ρίξ – Αβάμα 
 

  
 
Λεςά ςξ ποωιμό αμαυχοξύμε για ςημ μαγεσςική κξιλάδα Βιμιάλεπ (Viñales) ρςη δσςικόςεοη 
επαουία ςηπ Ιξύβαπ, ςξ Οιμάο δελ Πίξ (Pinar del Río), όπξσ καλλιεογξύμςαι ςα καπμά για 
ςα καλύςεοα πξύοα ρςξμ κόρμξ. Δπίρκεφη ρε παοαρκεσαρςήοιξ πξύοχμ, για μα δξύμε από 
κξμςά ςημ επενεογαρία ςξσπ. Ζ βόλςα μαπ ρςημ κξιλάδα ςξσ Βιμιάλεπ θα ραπ μείμει 
ανέυαρςη: ποάριμξι βελξύδιμξι λξτίρκξι, γμχρςξί με ςξ όμξμα mogotes (μξγκόςεπ) πξσ δεμ 
σπάουξσμ πξσθεμά αλλξύ ρςξμ κόρμξ, νεπηδξύμ από ςημ κξιλάδα, καςάτσςξι και ρυεδόμ 
απόκξρμξι... παμύφηλα τξιμικόδεμςοα, καςαοοάκςεπ και σπόγειεπ ρπηλιέπ με πξςάμια 
ρσμθέςξσμ έμα μαγεσςικό ςξπίξ. Δπίρκεφη ρςημ ςεοάρςια ξιυξγοατία ςηπ Οοξψρςξοίαπ 
(Mural de la Prehistoria) και ρςη Ρπηλιά ξσ Θμδιάμξσ (Cueva del Indio), για μα διαρυίρξσμε 
με μικοή βάοκα ςξ σπόγειξ πξςάμι ςηπ. Μερημεοιαμό γεύμα ρε ςξπικό ερςιαςόοιξ ρ`έμα 
μξμαδικό πεοιβάλλξμ με ζχμςαμή μξσρική. Δπιρςοέτξμςαπ ρςημ Αβάμα, θα κάμξσμε μια 
ρςάρη ρςξ παοαςηοηςήοιξ Κξπ Υαρμίμεπ (Los Jazmines) με ςη μαγεσςική θέα ρε ξλόκληοη 
ςημ κξιλάδα ςξσ Βιμιάλεπ. Άτινη ρςημ Αβάμα και ελεύθεοξ σπόλξιπξ ςηπ ημέοαπ. ξ βοάδσ 
ραπ ποξςείμξσμε μα πάςε μια βόλςα ρςημ Habana Vieja και μα απξλαύρςε ςα αγαπημέμα 
πξςά ςξσ Έομερς Υέμιμγξσει: daiquirí (μςαψκιοί) ρςξ Floridita και mojito (μξυίςξ) ρςη 
Bodeguita del Medio . 
 

4η ημέοα: Αβάμα – Γκξσαμά – Κόλπξπ ςωμ υξιοώμ – ιεμτξσέγκξπ 
 

  
 
Ποωιμό και αμαυώοηρη για ςη Υεορόμηρξ Εαπάςα ρςξ Γκξσαμά (Guamá), ςη μεγαλύςεοη 
τσρική λίμμη ςηπ Ιξύβαπ. Ρςξ «Κα Λπόκα» βοίρκεςαι η «Τάομα Αμαπαοαγχγήπ 
Ιοξκξδείλχμ» πξσ θα επιρκετςξύμε.  α ζώα ασςά, ρημαμςικό κξμμάςι ςηπ άγοιαπ παμίδαπ 
ςηπ Ιξύβαπ, ποξρςαςεύξμςαι ρςξ τσρικό ςξσπ πεοιβάλλξμ από ςξ αμενέλεγκςξ κσμήγι.  
Ρσμευίζξσμε ςη διαδοξμή μαπ μέρα από ςξ δάρξπ Εαπάςα, ώρπξσ μα αμςικούρξσμε ςιπ 
δαμςελέμιεπ ακςέπ ςηπ Ιαοαψβικήπ ρςξμ κόλπξ ςχμ Υξίοχμ (γμχρςόπ από ςημ ξμώμσμη 
απξςσυημέμη απόβαρη ςχμ Αμεοικάμχμ ρςξ μηρί ςξ 1961). Ρςάρη ρε μια θαλάρρια όαρη, 
όπξσ ςα πεμςακάθαοα γαλαζξποάριμα μεοά ρυημαςίζξσμ έμα τσρικό "εμσδοείξ- πιρίμα", 
μέοξπ ιδαμικό για μπάμιξ  &  snorkeling , πξςά και θαλαρριμξύπ μεζέδεπ- πεοιλαμβάμξμςαι 



ςα πξςά ( open bar ) και μερημεοιαμό γεύμα . Ρσμευίζξσμε για ςξ Ριεμτξσέγκξπ, πόλη 
υςιρμέμη ςξ 1819 από Γάλλξσπ άπξικξσπ και έμα από ςα ρημαμςικόςεοα λιμάμια ςηπ υώοαπ. 
Οαμξοαμική νεμάγηρη ρςημ πόλη με ρςάρη ρςημ κεμςοική πλαςεία με ςξ καςάλεσκξ άγαλμα 
ςηπ θεάπ Αθημάπ, όπξσ δερπόζξσμ ςξ Ηέαςοξ Tomas Terry, ςξ Δημαουείξ και ςξ κλαρικό 
κςήοιξ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ. Οάμχ ρςη θάλαρρα, ρςη ρςεμή υεορόμηρξ ςηπ  «Punta Gorda» 
θα επιρκετςξύμε ςξ  “Palacio del Valle”, έμα άκοχπ εμςσπχριακό κςήοιξ 100 εςώμ, 
αουιςεκςξμικό αοιρςξύογημα, ρσμδσαρμόπ οξμαμςικήπ, γξςθικήπ, εμεςικήπ και μασοιςαμικήπ 
ςευμξςοξπίαπ. Από ςα κελάοια και ςα επιβληςικά ραλόμια, θα αμεβξύμε ρςημ ςαοάςρα ςξσ 
Οαλαςιξύ, όπξσ η θέα ςηπ πόληπ και ςξσ ηλιξβαριλέμαςξπ μαγεύει. Άτινη ρςξ νεμξδξυείξ 
ραπ, ςακςξπξίηρη ρςα δχμάςιά ραπ, και ελεύθεοξ σπόλξιπξ ςηπ ημέοαπ. Δείπμξ ρςξ 
νεμξδξυείξ. 
 

5η ημέοα: ιεμτξσέγκξπ – Σοιμιδάδ – ιεμτξσέγκξπ 
 

  
 
Ποωιμό. Νεκιμάμε ςημ ημέοα μαπ με επίρκεφη ρςξ Δελτιμάοιξ, όπξσ θα 
παοακξλξσθήρξσμε έμα εμςσπχριακό show με δελτίμια πξσ θα μαπ καθηλώρει. 
Οοξαιοεςικά (με επιπλέξμ υοέχρη), όρξι έυεςε απξθέμαςα αδοεμαλίμηπ και πεοίρριξ 
θάοοξπ, κξλσμπήρςε και „υξοέφςε‟ ρςημ κσοιξλενία με ςα σπέοξυα ασςά θαλάρρια όμςα –
ποόκειςαι για μξμαδική εμπειοία! Ρσμευίζξσμε για ςξ παοαδξριακό, μεραιχμικό οιμιδάδ, 
πόλη πξσ ίδοσραμ ξι Θρπαμξί ρςιπ αουέπ ςξσ 16ξσ αιώμα, αμακηοσγμέμξ χπ παγκόρμιξ 
μμημείξ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ από ςημ UNESCO ςξ 1986. Δπίρκεφη ρςημ κεμςοική 
πλαςεία (Ολάρα δε Άομαπ), πεοιρςξιυιρμέμη από απξικιακά κςήοια, ρςξ «Λξσρείξ » και ρςξ 
παοαδξριακό κατεμείξ La Canchánchara, όπξσ θα απξλαύρξσμε ςξ ςξπικό πξςό από οξύμι, 
μέλι και λεμόμι, πξσ έδιμαμ ξι απξικιξκοάςεπ ρςξσπ ρκλάβξσπ για μα πάοξσμ δσμάμειπ. 
Δλεύθεοξπ υοόμξπ για βόλςα ρςα γοατικά, πλακόρςοχςα ρξκάκια με ςα πξλύυοχμα 
μαγαζιά ή για φώμια ρςα σπαίθοια παζάοια. Ρςη ρσμέυεια επιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ και 
δείπμξ.  
 

6η ημέοα: ιεμτξσέγκξπ – άμςα Κλάοα –Βαοαδέοξ *(δείςε εμαλλακςικέπ 
ποξςάρειπ) 
 

  
 



Ποωιμό. Αμαυώοηρη για ςξμ εμςσπχριακόςεοξ καςαοοάκςη ςξσ μηριξύ ( El Nicho ) ρςημ 
καοδιά ςηπ καςαποάριμηπ ξοξρειοάπ Escambray. Λπάμιξ ρςα κοσρςάλλιμα, πεμςακάθαοα 
μεοά ςξσ πξσ ρυημαςίζξσμ μικοέπ, τσρικέπ λιμμξύλεπ – ρε ςοία διατξοεςικά επίπεδα - 
ρςξλιρμέμεπ από ςημ μηςέοα, ξοειμή τύρη και θέα από ςξ παοαπλήριξ παοαςηοηςήοιξ,  
πξσ μαγεύει. Ρε μικοή απόρςαρη, θα επιβιβαρςξύμε ρε ρκάτξπ για βαοκάδα/ενεοεύμηρη 
και μερημεοιαμό γεύμα ρςημ μαγεσςική λίμμη  Hanabanilla,πεοικσκλχμέμη από ςημ ενχςική 
βλάρςηρη ςηπ ξοξρειοάπ Escambray , καςξικία πξλύυοχμχμ πξσλιώμ και ρπάμιχμ 
αμτίβιχμ ζώχμ. Ρσμευίζξσμε για ςημ πόλη ςξσ "Che Guevara", Santa Clara, πόλη πξσ 
ρυεςίρςηκε άμερα με ςξμ μεγάλξ επαμαρςάςη . Δπίρκεφη ρςξ Λασρχλείξ και Λξσρείξ ςξσ 
ρε  ρςξ Οάοκξ Κεόμριξ Βιμςάλ. Ζ ρημεοιμή, ανέυαρςη μέοα μαπ θα ςελειώρει ρςη 
μαγεσςική παοαλία ςξσ Βαοαδέοξ (Varadero). Άτινη, ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ και 
δείπμξ. Ρημειώρςε όςι όλα ςα γεύμαςα και ςα πξςά ρςξ νεμξδξχείξ ραπ ρςξ Βαοαδέοξ 
ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ςιμή. 
 

7η ημέοα: Βαοαδέοξ 
 

  

 Δλεύθεοη μέοα για μα απξλαύρεςε μία από ςιπ πιξ όμξοτεπ παοαλίεπ ςηπ Ιξύβαπ. 
Οοξρτέοξμςαι διάτξοεπ ποξαιοεςικέπ θαλάρριεπ δοαρςηοιόςηςεπ, ή μπξοείςε μα κάμεςε μια 
βόλςα από ςξ ςξπικό παζάοι. Σπεμθσμίζξσμε όςι όλα ςα γεύμαςα και ςα πξςά στο 
ξενοδοχείο σας πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ςιμή. 
 

8η ημέοα: Βαοαδέοξ – αεοξδοόμιξ Αβάμαπ  
Ποωιμό ρςξ νεμξδξυείξ και ελεύθεοξ ποχιμό για μια ςελεσςαία βξσςιά. Δτ‟ όρξμ σπάουει 
υοόμξπ, θα απξλαύρξσμε και μερημεοιαμό εμώ αμέρχπ μεςά αμαυχοξύμε με ςη 
γλσκόπικοη γεύρη ςηπ επιρςοξτήπ για ςξ αεοξδοόμιξ ςηπ Αβάμαπ, απ‟ όπξσ θα πάοξσμε 
ςημ πςήρη για ςημ Δλλάδα, μέρχ εμδιάμερξσ ρςαθμξύ. 

9η ημέοα: Άτινη ρςημ Αθήμα 
Άτινη ρε εσοχπαψκό ρςαθμό και ρςη ρσμέυεια, ρςημ Αθήμα. 

*Δμαλλακςικέπ ποξςάρειπ αμςί για ςξ Βαοαδέοξ- μπξοείςε μα επιλένεςε για ςιπ 2 
ςελεσςαίεπ μύυςεπ ςηπ διαμξμήπ ραπ: 

Α) Σξ ενωςικό μηρί Cayo Santa Maria 

Β) Σξ απξικιξκοαςικό Trinidad 

Γ) Σημ ποωςεύξσρα / βαρίλιρρα ςηπ Καοαϊβικήπ, Havana 

 

 



ΣΙ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ: 
*Αεοξπξοικά ειριςήοια 
*Διαμξμή ρςα νεμξδξυεία ςξσ ποξγοάμμαςξπ με ποχιμό 
*Τόοξι νεμξδξυείχμ 
*Λεςατξοέπ & νεμαγήρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ 
*Δίρξδξι & γεύμαςα, όπχπ αμαγοάτξμςαι ρςξ ποόγοαμμα 
*Δλλημότχμξπ νεμαγόπ ρε όλη ςη διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ 
 

ΣΙ ΔΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ: 
* Βίζα Ιξύβαπ, τόοξι αεοξδοξμίξσ και ιαςοξταομακεσςική πεοίθαλφη 
* Όλα ςα γεύμαςα και ςα πξςά πξσ δεμ αμαγοάτξμςαι ρςξ ποόγοαμμα 
* Οοξαιοεςικέπ εκδοξμέπ 
* Οοξρχπικά ένξδα 
* Τιλξδχοήμαςα για ςξσπ ςξπικξύπ ξδηγξύπ και νεμαγξύπ 


