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Cuba and cruise  
around Belize, Honduras, Mexico 

18 - 26/12/2018 
 

1
η
 μέπα: Athens - Havana 

πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο θαη 
αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ Αβάλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 
Μεηαθνξά από ην αεξνδξόκην ηεο Αβάλαο ζην ιηκάλη ηεο, check in 
ζηελ θακπίλα ζαο θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
2η μέπα: Havana, City Tour  
Σν πξσί μεθηλάκε κε μελάγεζε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κνύβαο. Θα 
μεθηλήζνπκε από ηελ Πιαηεία ηεο Δπαλάζηαζεο κε ηηο ηεξάζηηεο 
πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Che Guevara θαη ηνπ Camilo Cienfuegos. ηε 
ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην Παλεπηζηήκην ηεο Αβάλαο, ζα 
δηαζρίζνπκε ηε “ζύγρξνλε” ζπλνηθία ηνπ Vedado κε ηελ θεληξηθή 
πιαηεία Copelia θαη ηελ πεξίθεκε παξαιηαθή ιεσθόξν Malecón, ζα 
θαηαιήμνπκε ζην Καπηηώιην, πηζηό αληίγξαθν απηνύ ζηελ 
Οπάζηλγθηνλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Η πεξηήγεζή 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 θηήξηα ζηελ Καξατβηθή. 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 
θαηεπζπλζνύκε 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 El 
Moro, ζε ζέζε πεξησπήο ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ θαη κε καγεπηηθή 
ζέα. Δπηζθεθζείηε ην κεγάιν παδάξη ηεο πόιεο, όπνπ ζα βξείηε 
θνζκήκαηα θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από μύιν,  
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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. Σν απόγεπκα, ζα 
θάλνπκε κηα βόιηα 1 ώξαο κε απηνθίλεηα – αληίθεο ζην δάζνο ηεο 
πόιεο. ηε ζπλέρεηα επηβίβαζε ζην θξνπαδηεξόπινην θαη αλαρώξεζε 
ηα κεζάλπρηα κε θαηεύζπλζε ηε ρώξα ηνπ Beliz. 
 
3

η
 μέπα: On board 

 
 
4

η
 μέπα: Belize city, Belize  

Άθημε ζηηο 8 ην πξσί ζηελ πόιε ηνπ Beliz κε ην πνιύβνπν ηζηνξηθό 
θέληξν θαη ηηο ακέηξεηεο επηινγέο γηα ςώληα ζηα εκπνξηθά καγαδηά. 
Ελδεηθηηθή Πξναηξεηηθή εθδξνκή: Η ιστορία 2 πόλεων – Altun Ha & 
Belize City (4 σξώλ) 
Απηή ε ζπλαξπαζηηθή πεξηήγεζε κηζήο κέξαο επηθεληξώλεηαη ζηελ 
αληίζεζε κεηαμύ ηεο αξραίαο πόιεο ησλ Μάγηαο, “Altun Ha” θαη ηεο 
ζύγρξνλεο πόιεο Μπειίδ. Μηα μελάγεζε ζην Altun Ha ζα ζαο δείμεη 
πώο ν ηνπνο απηόο αλαπηύρζεθε σο εκπνξηθόο ζηαζκόο ηελ 
πεξίνδν ησλ Μάγηαο. Η πεξηνρή έγηλε παγθνζκίσο γλσζηή κε ην 
πνιύηηκν εύξεκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Θεό Ήιην "Kinich Ahau". Η 
πόιε ηνπ Μπειίδ ζήκεξα θηινμελεί πεξίπνπ ην 35% ηνπ πιεζπζκνύ 
ηεο ρώξαο θαη παξακέλεη ε εκπνξηθή πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο, ελώ ε 
επίζεκε πξσηεύνπζα κεηαθέξζεθε ην 1971 ζην Belmopan ζην 
εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Η πεξηήγεζή ζαο ζα πεξάζεη από ηζηνξηθέο 
ηνπνζεζίεο, όπσο ν θαζεδξηθόο λαόο ηνπ Redbrick St. John's, όπνπ 
ζηέθζεθαλ νη βαζηιηάδεο από ηελ αθηή Mosquito θαζώο θαη ην 
απνηθηαθό κέγαξν πνπ θάπνηε θαηείραλ νη Βξεηαλνί θπβεξλήηεο. 
Οινθιεξώλνπκε κε έλα δσξεάλ πνηό πνπ ζεξβίξεηαη πξηλ 
επηζηξέςεηε πίζσ ζηελ πξνβιήηα καδί κε ηνλ νδεγό ζαο. 
Σημειώσεις: Τν πεξπάηεκα γίλεηαη ζε επίπεδν έδαθνο. Η 
αλαξξίρεζε ησλ Ναώλ είλαη πξναηξεηηθή, σζηόζν δελ επηηξέπεηαη, 
εάλ ππάξρεη βξνρή θαη νη λανί είλαη πγξνί. 
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Εάλ επηζπκείηε λα επηζηξέςεηε απεπζείαο ζην πινίν ρσξίο λα 
απνιαύζεηε ην πνηό πνπ πεξηιακβάλεηαη, απηό ζα γίλεη κε ην 
ιεσθνξείν πνπ ζα ζαο κεηαθέξεη ζηελ πξνβιήηα. 
 Αλαρώξεζε από εθεί ζηηο 17:00. 
 
5

η
 μέπα: Isle de Roatan – Honduras 

Άθημε ζηηο 8 ην πξσί ζην λεζί Ρναηάλ, πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ εμσηηθή 
ηνπ νκνξθηά θαη ηηο αηέιεησηεο παξαιίεο ηνπ. 
Ελδεηθηηθή Πξναηξεηηθή εθδξνκή: Rainforest canopy – Zip Lines 
Tour (4 σξώλ) 
“Bνπηήμηε” κέζα ζην ηξνπηθό δάζνο ζηελ πςειόηεξε, καθξύηεξε θαη 
ηαρύηεξε Zip Line (ελαέξηα θαιώδηα ή αιιηώο “γξακκέο θεξκνπάξ”) 
ηνπ Roatán, πνπ δηαζέηεη παξάιιεια θαιώδηα δηπιήο νιίζζεζεο, 18 
πιαηθόξκεο θαη 12 εθπιεθηηθέο δηαδξνκέο. Πξνζζέζηε ζε απηά, ηα 4 
κνλνπάηηα πεδνπνξίαο θαη έρεηε κηα κνλαδηθή εκπεηξία. Όηαλ 
θηάζεηε εθεί, παίξλεηε ηα εξγαιεία ζαο, κε ηα νπνία κπνξείηε λα 
εμαζθεζείηε ζε έλα θαιώδην εθπαίδεπζεο. Μόιηο θηάζεηε ζηελ 
πξώηε πιαηθόξκα, αξρηθά ζα δηαζρίζεηε 3 “γξακκέο θεξκνπάξ” 
πάλσ από ηα δέληξα, κε ππέξνρε ζέα ζην αλέγγηρην, ηξνπηθό 
δάζνο. Αθνινπζνύλ νη άιιεο 9 γξακκέο γξήγνξεο θαη 
δηαζθεδαζηηθήο νιίζζεζεο, πνπ ζα ζαο ηαμηδέςνπλ κέζα από ηε 
δνύγθια ζε κηα ζπλαξπαζηηθή δηαδξνκή. Μόιηο επηζηξέςεηε ηα 
εξγαιεία ζαο ζην ηέινο απηήο ηεο ελαέξηαο εκπεηξίαο ζαο, ζα έρεηε 
ρξόλν γηα λα αγνξάζεηε θσηνγξαθίεο - ζηηγκηόηππα ηεο πεξηπέηεηάο 
ζαο (έρνπλ ιεθζεί από επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο) θαη λα 
απνιαύζεηε έλα αλαςπθηηθό. Σέινο, κπνξείηε λα επηιέμεηε, είηε λα 
επηζηξέςεηε θαηεπζείαλ ζην πινίν, δηαθνξεηηθά λα απνιαύζεηε έλα 
δηάιεηκκα 1 ώξαο ζηελ παξαιία, κε ην ίδην όρεκα λα ζαο 
παξαιακβάλεη αξγόηεξα ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. Σημειώσεις: νη 
επηζθέπηεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 εηώλ θαη λα κελ 
ππεξβαίλνπλ ηα 114 θηιά. Η εθδξνκή δελ επηηξέπεηαη ζε εγθύνπο, 
άηνκα πνπ έρνπλ εγρεηξηζηεί πξόζθαηα ή πάζρνπλ από 
αλαπλεπζηηθά ή θαξδηαθά λνζήκαηα ή ππνθέξνπλ από ηιίγγνπο θαη 
λαπηίεο. 
Αλαρώξεζε από εθεί ζηηο 17:00. 
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 6
η
 μέπα: Costa Maya - Mexico 

Άθημε ζηηο 8 ην πξσί ζηελ Costa Maya πνπ εθηείλεηαη ζε κήθνο 
100km. Η πεξηνρή θεκίδεηαη γηα ηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό ηεο. 
Ελδεηθηηθή Πξναηξεηηθή εθδξνκή: Jungle & Beach (5 σξώλ) 
Δπηζθεθζείηε έλα από ηα πην δεκνθηιή beach clubs ζηελ Costa 
Maya - ην ηδαληθό κέξνο γηα λα ραιαξώζεηε κε ζηπι. Αθνύ 
θαηεβείηε από ην πινίν θαη επηβηβαζηείηε ζε έλα θιηκαηηδόκελν 
ιεσθνξείν, κηα ζύληνκε δηαδξνκή ζα ζαο νδεγήζεη ζε απηή ηελ 
απνθιεηζηηθή απόδξαζε ηεο Καξατβηθήο κε ηελ δηάζεκε “ρξπζή 
άκκν”. Θα ζαο ππνδερηνύκε θαηά ηελ άθημε θαη ζα ζαο 
μελαγήζνπκε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπκε ζην ζέξεηξν, νη 
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έλα αλνηρηό κπαξ, ρώξν γηα beach volley, 
μαπιώζηξεο θαη κηα επθαηξία λα θάλεηε θαγηάθ. Οη επηπιένλ 
παξνρέο (κε extra ρξέσζε) είλαη ην εζηηαηόξην, ην θαηάζηεκα 
αλακλεζηηθώλ θαη  ε θνιύκβεζε κε αλαπλεπζηήξα θαηεπζείαλ 
από ηελ παξαιία. Πεξάζηε όζν ρξόλν ζέιεηε, πξνθεηκέλνπ λα 
απνιαύζεηε ην ππέξνρν ζπγθξόηεκα ηνπ ζέξεηξνπ θαη ηελ 
παξαιία. Όηαλ είζηε έηνηκνη λα θύγεηε, απιά αλεβείηε ζ’ έλα από 
ηα ηαθηηθά ιεσθνξεία, γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνβιήηα θαη ζην 
πινίν ζαο. Σημειώσεις: ηα ηξόθηκα κπνξνύλ λα αγνξαζηνύλ κε 
επηπιένλ θόζηνο ελώ βξίζθεζηε ζην ζέξεηξν. Τα κεηξεηά κόλν ζε 
δνιάξηα ΗΠΑ ή ζε κεμηθάληθα πέζνο ζα γίλνπλ απνδεθηά. Θα 
ππάξρνπλ ηαθηηθέο επθαηξίεο λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνβιήηα 
θξνπαδηεξόπινησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο. Τν 
ζέξεηξν δηαζέηεη επίζεο εγθαηαζηάζεηο ζαιάζζησλ ζπνξ, από ηηο 
νπνίεο κπνξείηε λα θάλεηε πνιπηειείο απνδξάζεηο κε επηπιένλ 
θόζηνο πνπ δελ θαιύπηεηαη από ηελ ηηκή ηεο εθδξνκήο. Οη 
επηζθέπηεο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 
από ελήιηθα. Η πεξηήγεζε είλαη θαηάιιειε γηα άηνκα κε 
πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο. Μόλν ελήιηθεο ειηθίαο άλσ ησλ 21 
εηώλ κπνξνύλ λα πηνπλ αιθνόι από ην National Open Bar.  
Αλαρώξεζε από εθεί ζηηο 18:00. 
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7
η
 μέπα: Cozumel (Playa del Carmen) - Mexico 

Άθημε ζηηο 7 ην πξσί ζην λεζί Cozumel απέλαληη από ηελ πεξίθεκε 
παξαιία, Playa del Carmen. Αλέγγηρηεο παξαιίεο, ζαιάζζηα ζπνξ 
θαη έλαο αλεμεξεύλεηνο βπζόο ζαο πεξηκέλεη! 
Ελδεηθηηθή Πξναηξεηηθή εθδξνκή: “National Geographic” 
snorkeling (3,5 σξώλ) 
Απνιαύζηε κηα ραιαξή κέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ ππνβξύρηνπ εζληθνύ 
πάξθνπ ηνπ Cozumel. Διάηε λα γλσξίζεηε απηό ηνλ παξάδεηζν ηνπ 
λεζηνύ ηεο Καξατβηθήο. Από ηελ απνβάζξα ηνπ πινίνπ ζαο, ζα 
ηαμηδέςεηε κέζα ζηα γαιαδνπξάζηλα λεξά πξνο ηξεηο μερσξηζηέο 
ζέζεηο ησλ πθάισλ, όπνπ ζα έρεηε ηξεηο δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο γηα 
θνιύκβεζε κε αλαπλεπζηήξα. Θα ιάβεηε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκό 
National Geographic ™, ηα γηιέθα θαη ηηο πιήξεηο νδεγίεο, ώζηε 
αθόκε θαη νη αξράξηνη λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 
Αθνινπζήζηε ηνλ πηζηνπνηεκέλν, από ηνλ PADI, νδεγό ζαο κέζα 
από ηα θξπζηάιιηλα λεξά θαη ηνπο πνιύρξσκνπο ζρεκαηηζκνύο 
θνξαιιηνγελώλ πθάισλ, θαζώο εμεξεπλείηε εμσηηθά ςάξηα θαη 
ζαιάζζηα δσή θαη δήζηε ζηηγκέο κέζα ζηνλ κπζηθό, ππνβξύρην 
θόζκν. Η πεξηήγεζε πεξηιακβάλεη έλα κπνπθάιη λεξό ελώ ζλαθ, 
ζόδα θαη κπύξα (κεηά από ην ςαξνληνύθεθν) είλαη δηαζέζηκα γηα 
αγνξά ζην ζθάθνο. Σημείωση: ε ειάρηζηε ειηθία ζπκκεηνρήο είλαη 8 
εηώλ. Η ειάρηζηε ειηθία θαηαλάισζεο αιθνόι είλαη 18 εηώλ. Μόλν ηα 
βηνδηαζπώκελα αληηειηαθά επηηξέπνληαη, θαζώο ην θαλνληθό 
αληειηαθό πξνθαιεί βιάβεο ζηνλ ύθαιν. Οη γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο 
δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ νύηε νη επηζθέπηεο ζε αλαπεξηθέο 
θαξέθιεο ή κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο πνπ ζα δπζθνιεπηνύλ λα 
ζθαξθαιώζνπλ κηα ζθάια κέζα θαη έμσ από ην λεξό. Επηπιένλ, νη 
επηζθέπηεο κε θαξδηαθέο ή αλαπλεπζηηθέο θαηαζηάζεηο όπσο ην 
άζζκα, κε ηξαπκαηηζκνύο ζηελ πιάηε / απρέλα, δηαβήηε ή επηιεςία ή 
ζε αζζελείο κε θάξκαθα όπσο αληηθαηαζιηπηηθά, ιηζίνπ, βήηα-
αλαζηνιείο θαη ζηαζεξνπνηεηέο θιεβηθήο βάζεο δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπκκεηέρνπλ. Οη παξαηεξήζεηο ηεο ζαιάζζηαο άγξηαο παλίδαο είλαη 
θνηλέο, αιιά δελ είλαη εγγπεκέλεο.  
Αλαρώξεζε από εθεί ζηηο 16:00. 
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η
 μέπα: Havana Port, Cuba 

Άθημε ζηηο 10 ην πξσί ζην ιηκάλη ηεο Αβάλαο θαη ειεύζεξε κέξα γηα 
κηα ηειεπηαία γεύζε από ηελ πξσηεύνπζα ηεο Κνύβαο. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 
9

η
 μέπα: Havana airport   

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην, 
γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα. 
 

 
ΣΙΜΗ: 
€1.395 (ζε εζωηεπική καμπίνα) / άηομο   
 
  

ΣΙ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ: 
* Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα εηδηθήο, νηθνλνκηθήο ζέζεο κε επηζηξνθή 
* Μεηαθνξά από / πξνο ην αεξνδξόκην 
* Γηακνλή ζε εζσηεξηθή θακπίλα 
* Ξελάγεζε πόιεο 
* Πιήξεο δηαηξνθή ελ πιώ (ηα πνηά εμαηξνύληαη) 
* Χξήζε πηζίλαο, Jacuzzi, γπκλαζηεξίνπ θ.ν.θ. 
* Όιε ε δηαζθέδαζε ζην πινίν (shows, Gala θ.ν.θ.) 
 
 

ΣΙ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ: 
* Φόξνη, Visa Κνύβαο (x2), αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο 
(€654) - πληπωμή ζηην Δλλάδα με ηην εξόθληζη  
 
* Φηινδσξήκαηα θαη ππεξεζίεο πινίνπ  
* Παθέηα πνηώλ (δεηήζηε καο ιεπηνκέξεηεο) 
* Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο (δεηήζηε καο ιεπηνκέξεηεο) 
* Πξνζσπηθά έμνδα 
Σα έξοδα αυηά πληπώνονηαι επί ηόπου πάνω ζηο πλοίο 
 


