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Cuba and Cruise  
around Jamaica, Cayman Islands, 

Mexico 
8 - 18/12/2018 

 
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  
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πεηξαηηθό θξνύξην El Moro, ζε ζέζε πεξησπήο ζηελ είζνδν ηνπ 
ιηκαληνύ θαη κε καγεπηηθή ζέα. Γηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν. 
 
 
3η μέπα: Havana – Vinales 
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 παξαζθεπαζηήξην πνύξσλ γηα 
λα δνύκε από θνληά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Η 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 Ιλδηάλνπ (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 θαη 
ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο. Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα 
πάηε κηα βόιηα ζηελ Habana Vieja θαη λα απνιαύζηε ηα 
αγαπεκέλα πνηά ηνπ Έξλεζη Υέκηλγνπετ: daiquirí (ληατθηξί) ζην 
Floridita θαη mojito (κνρίην) ζην Bodeguita del Medio. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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4η μέπα: Havana, Free day  
Ππωινό θαη ζηε ζπλέρεηα ειεύζεξε κέξα, λα ηελ 
αμηνπνηήζεηε όπσο επηζπκείηε… εκείο απιώο ζα 
«θιέςνπκε» ιίγν από ηνλ ρξόλν ζαο, πξνζθέξνληάο 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. (απνθύγεηε λα αγνξάζεηε αληηθείκελα θαη θνζκήκαηα 
πνπ είλαη θηηαγκέλα από καύξα θνξάιιηα ή θαβνύθηα 
ζαιάζζησλ ρεισλώλ – εθηόο από ην όηη είλαη παξάλνκα, ε 
ζπγθνκηδή ηνπο πξνμελεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην 
νηθνζύζηεκα). 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. Δπηβίβαζε ζην θξνπαδηεξόπινην γηα 
Check in θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
5η μέπα: Free day 
 
 
6η μέπα: Free day 
Σν πινίν αλαρσξεί ζηηο 18:00 από ην ιηκάλη ηεο Αβάλα γηα 
ηελ θξνπαδηέξα. 
 
 
7η μέπα: On Board 
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8
η
 μέπα: Jamaica 

Άθημε ζην λεζί ηνπ Bob Marley ζηηο 8 ην πξσί. Έλαο 
παξάδεηζνο εμσηηθήο νκνξθηάο ζαο ππνδέρεηαη!! Τπάξρνπλ 
ακέηξεηεο εθδξνκέο πνπ ζαο πξνζθέξνληαη , όπσο θνιύκπη 
κε δειθίληα, γθνιθ, θαγηάθ ζην πνηάκη θιπ. 
Ελδεηθηηθή Πξναηξεηηθή εθδξνκή: Η γνήσια εμπειρία της 
Τζαμάικα (5 σξώλ) 

Ξεθηλάκε κε κηα δηαδξνκή γύξσ από ηα θύξηα αμηνζέαηα ηνπ 
Montego Bay. Απνιαύζηε ηε ζέα ηνπ Cage, ηεο πιαηείαο 
Sam Sharpe, ηνπ  Civic Center ελώ ζα επηζθεθζνύκε θαη 
ηελ Δθθιεζία ηεο Δλνξίαο ηνπ Αγίνπ Ιαθώβνπ πξηλ 
πεξάζνπκε από ηνλ ηζηνξηθό ζόιν  ηεο  πόιεο. ηε ζπλέρεηα 
ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή ρισξίδα θαζώο 
θηλνύκαζηε ζηελ ελδνρώξα ηνπ λεζηνύ.  Δθεί καο πεξηκέλεη 
έλα πνηήξη λεξό από θαξύδα, πξνηνύ μεθηλήζνπκε ηελ 
πεξηήγεζε. Καζώο εμεξεπλνύκε ηελ ηνπηθή θπηεία, ζα έρεηε 
επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζεηε επνρηαθά θξνύηα, λα 
κάζεηε γηα ηα δηαθνξεηηθά δέληξα θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, 
λα δείηε ηα πνπιηά θαη ηελ άγξηα δσή ησλ θαηνίθσλ θαη λα 
απνιαύζεηε κηα επίδεημε πάλσ  ζηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο 
ησλ θόθθσλ θαθέ . Σόηε ζα έξζεη ε ώξα γηα έλα 
κεζεκεξηαλό, ραξαθηεξηζηηθό  ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο, πνπ 
πεξηιακβάλεη θξνπηνζαιάηα, θαθέ θαη πξναηξεηηθά 
γεπζηγλσζία από ξνύκη θαη ιηθέξ. ηελ επξύηεξε πεξηνρή  
κπνξείηε λα ςσλίζεηε ξνύρα, ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα, 
ξνύκη, θαθέ θαη δηάθνξα ηνπηθά πξντόληα. ην κεηαμύ ζα 
έρεηε ηελ επθαηξία λα αθνύζεηε ηε Mento Band  πνπ παίδεη 
ζηνπο γλώξηκνπο  ξπζκνύο  ηνπ λεζηνύ. Η εθδξνκή 
νινθιεξώλεηαη κε  βόιηα ζε  κηα παξαιία ηεο Σδακάηθα, 
όπνπ κπνξείηε λα ραιαξώζεηε, πξηλ επηζηξέςεηε ζην πινίν 
κέζσ ηνπ παιαηνύ νρπξνύ, ελόο άιινπ ηζηνξηθνύ ρώξνπ 
ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ Montego Bay.  
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Παξαθαιείζηε λα ζεκεηώζεηε όηη νη επηζθέπηεο 
ζπληζηώληαη λα θνξνύλ ειαθξηά άλεηα ξνύρα, άλεηα 
ππνδήκαηα γηα πεξπάηεκα, αληειηαθά πςεινύ δείθηε θαη 
λα θνξνύλ καγηό, λα έρνπλ καδί ηνπο πεηζέηεο θαη 
κεηξεηά (ζε ηδακατθαληθό λόκηζκα) γηα λα θαιύςνπλ 
ηπρόλ επηπιένλ αγνξέο. 
Αλαρώξεζε από ην ιηκάλη ηνπ  λεζηνύ  ζηηο  19:00. 
 
9η μέπα: George Town, Cayman Islands 
Άθημε ζηηο 8 ην πξσί ζην George Town.  
Ελδεηθηηθή Πξναηξεηηθή εθδξνκή: Snorkeling (2,5 σξώλ) 
Πξόθεηηαη γηα ην must-see ησλ Cayman!! Μεηά ηελ 
επηβίβαζε ζε έλα ιεσθνξείν γηα κηα ζύληνκε βόιηα ζην 
Safe Haven Marina, ζα μεθηλήζνπκε πάλσ ζ’ έλα εηδηθά 
εμνπιηζκέλν ζθάθνο γηα κηα θξνπαδηέξα ζην Stingray 
City. Δδώ έρεηε ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζεηε θαη λα 
παίμεηε κ’ έλα από ηα πην ραξηησκέλα ζαιάζζηα 
πιάζκαηα ησλ Cayman, ην Southern Stingray (ζπκίδεη  
αιάρη). Μεηά από απηή ηελ αμέραζηε εκπεηξία, ζα 
επηζηξέςνπκε πίζσ ζηε Μαξίλα Safe Haven θαη ζα 
κεηαθεξζείηε πίζσ ζηελ πξνβιήηα ηνπ 
θξνπαδηεξόπινηνπ. Σεκεηώζηε όηη απηή ε εθδξνκή δελ 
είλαη θαηάιιειε γηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα ή 
εγθύνπο. Αληειηαθό, καγηό θαη πεηζέηα ζπληζηώληαη. Τα 
πξνγξάκκαηα εθδξνκώλ θαη ε αθνινπζία ησλ 
ηνπνζεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ 
αλάινγα κε ηνλ θαηξό. Η εθδξνκή κπνξεί λα αθπξσζεί 
απξόνπηα, ιόγσ ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ.  
Αλαρώξεζε από ην λεζί ζηηο 15:00. 
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10η μέπα: Cozumel - Mexico 
Άθημε ζηηο 10 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: “Ερείπια των Mayas” (4  
σξώλ) 
Αλαθαιύςηε ην λεζί Cozumel, εμεξεπλήζηε ηα εξείπηα ησλ 
Μάγηα θαη απνιαύζηε κηα ππέξνρε παξαιία ... έλαο ηέιεηνο 
ζπλδπαζκόο γηα ηελ εκέξα ζαο! Θα ζαο ππνδερηνύκε ζηελ 
πξνβιήηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηβηβαζηείηε ζην θιηκαηηδόκελν 
ιεσθνξείν γηα κηα ζύληνκε δηαδξνκή ζηα εξείπηα ηνπ San 
Gervasio, ηνπ ηεξνύ ηεο ζεάο Ixchel, από ηηο ζπνπδαηόηεξεο 
ζεόηεηεο ησλ Μάγηα ζην λεζί. Ο νδεγόο ζα ζαο εμεγήζεη όιεο 
ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ρηιηεηή πνιηηηζκό ησλ Μάγηα 
θαη ηα απνκεηλάξηα πνπ άθεζε εδώ πξνο επίζθεςε θαη 
παξαηήξεζε. ηε ζπλέρεηα, επηζηξέθνπκε πξνο ην πινίν γηα 
κηα γξαθηθή βόιηα γύξσ από ην λεζί, πέξα από ηηο 
απεξηόξηζηεο εθηάζεηο ιεπθήο άκκνπ, ηνπο ζρεκαηηζκνύο 
αζβεζηόιηζνπ θαη ην πεληαθάζαξν λεξό ηεο ζάιαζζαο. 
Πεξπαηήζηε ζηελ ιεπθή ακκώδε παξαιία, ραιαξώζηε ζε κηα 
μαπιώζηξα ή αηώξα, ιάβεηε κέξνο ζ’ έλα παηρλίδη βόιετ ή 
θνιπκπήζηε ζηελ θαηαγάιαλε Καξατβηθή. Σεκεηώζηε όηη 
ππάξρεη θπβεξλεηηθόο θόξνο ύςνπο US $ 5-8 γηα ηε ρξήζε 
θάκεξαο ζηα εξείπηα. Δελ επηηξέπνληαη ηξίπνδα ή / θαη 
επαγγεικαηηθέο βηληενθάκεξεο. Σαο πξνηείλνπκε λα θέξεηε 
ρξήκαηα καδί ζαο, γηα λα θαιύςεηε ηπρόλ επηπιένλ αγνξέο. 
Αλαρώξεζε ζηηο 18:30 γηα ηελ επηζηξνθή πξνο ηελ Κνύβα. 
 
11η μέπα: Havana – Havana airport   
Άθημε ζηελ Αβάλα ζηηο 13:30. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα 
ηελ πηήζε πξνο ηελ Διιάδα. 
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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 ζηελ πόιε ηεο Αβάλα 
* Οινήκεξε εθδξνκή ζην Βηληάιεο 
* Πιήξεο δηαηξνθή ελ πιώ (ηα πνηά εμαηξνύληαη) 
* Υξήζε 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 
 


