
 
Η Κνύβα ηεο επαλάζηαζεο, ηνπ Κάζηξν θαη ηνπ Σζε Γθεβάξα, απισκέλε ζηε δεζηή αγθαιηά 
ηεο Καξατβηθήο, κε ηηο απέξαληεο πξαζηλνγάιαδεο 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!!! 

 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΤΒΑ 
Σν πην πινύζην ζηελ Ειιεληθή αγνξά  

9 εκέξεο – 7 λύρηεο  

 
 
 

 

 

 

Αβάνα Βαραδέρο 

Βινιάλες 
αντα Κλάρα 

Δελ Ρίο 
Πινιάλ 

Ζαπάτα 

ιενφοσέγος Σρινιδάδ 



ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

1η ημζρα 

 

Αθήνα - Αβάνα 

Συγκζντρωςθ ςτο διεκνι αερολιμζνα Ακθνϊν Ελ. Βενιηζλοσ 

(ςθμειϊςτε ότι κα πρζπει να βρίςκεςτε ςτο αεροδρόμιο 

τουλάχιςτον 2 ϊρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα 

αναχϊρθςθσ)  και αναχϊρθςθ με προοριςμό τθν Αβάνα. Εκεί 

κα ςασ περιμζνει  ο αντιπρόςωποσ του γραφείου μασ ςτθν 

Κοφβα που κα ςασ ςυνοδεφςει  ςτο ξενοδοχείο  ςασ, 

τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια ςασ και  διανυκτζρευςθ.  

 

 

2η ημζρα Αβάνα - Ξενάγηςη Πόλησ 
 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο  και αναχϊρθςθ για τθ μεςτι και 

κατατοπιςτικι ξενάγθςθ μασ  ςτθν πιο όμορφθ πόλθ τθσ 

Καραϊβικισ.  Θα ξεκινιςουμε από τθν Ρλατεία  τθσ 

Επανάςταςθσ με τισ τεράςτιεσ  προςωπογραφίεσ  του Τςε 

Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουζγκοσ.  Θα περάςουμε από το 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Αβάνασ,  κα διαςχίςουμε τθ "ςφγχρονθ"  

ςυνοικία του Βεδάδο με τθν κεντρικι πλατεία Copel ia  και  τθν 

περίφθμθ παραλιακι λεωφόρο Malecón,  κα καταλιξουμε ςτο 

Καπιτϊλιο,  πιςτό αντίγραφο αυτοφ ςτθν Ουάςινγκτον των 

Θνωμζνων Ρολιτειϊν και  τθν εκπλθκτικι «πζ τρινθ τοφρτα», 

το  Μεγάλο Θζατρο . Θ περιιγθςθ μασ αλλάηει  ρυκμό και 

μπαίνουμε ςτθν Habana Vieja  ι Ραλιά Αβάνα,  πολιτ ιςτικι 

κλθρονομιά τθσ  ανκρωπότθτασ και  προςτατευόμεν θ από τθν 

UNESCO από το  1982,  θ οποία φιλοξενεί  μερικά από τα 

ωραιότερα αποικιακά κτιρια ςτθν Καραϊβικι.  Θα 

ξεναγθκοφμε ςτο μουςείο του ρουμιοφ,  όπου μασ 

προςφζρεται  ποτό και  κα επιςκεφτοφμε τθ μοναδικι 

ελλθνικι ορκόδοξθ εκκλθςία τθσ  Καραϊβικισ τον Άγιο 

Νικόλαο.  Στθ ςυνζχεια περπατϊντασ κα δοφμε τθν Ρλατεία 

του Αγίου Φραγκίςκου τθσ Αςίηθσ  (P laza de SanFrancisco de 

Asís) ,  τθν  Ραλιά Ρλατεία (P lazaVieja)  και τθν Ρλατεία των 

Ππλων (P laza de Armas) .  Είςοδοσ ςτθν εντυπωςιακι  

Μικρογραφία τθσ  Ραλιάσ Αβάνασ (Maqueta  de La  Habana 

Vieja)  ζκταςθσ 48 τετρ.  μζτρων,  που ςυνοδεφεται  από θχθτικό 

show και  εικονικι απεικόνιςθ τθσ  ανατολισ και  δφςθσ του 

θλίου πάνω ςτθν πόλθ και  τζλοσ κα  ςυνεχίςουμε προσ τθν 

Κακεδρικι Ρλατεία (Plaza de laCatedral) ,  τον «ναΐςκο» 

Templete και το  C ast i l lo  de  LaFuerza Real .  Επίςκεψθ ςτο 

πειρατικό φροφριο Ελ Μόρο,  ςε κζςθ περιωπισ ςτθν είςοδο 

του λιμανιοφ και  με  μαγευτικι κζα.   

 



Στθ  ςυνζχεια κα επιςκεφτοφμε το μεγαλφτερο παηάρι τθσ πόλθσ . Εκεί κα βρείτε κοςμιματα και 

διακοςμθτικά αντικείμενα καταςκευαςμζνα από ξφλο, κουκοφτςια φροφτων και λαχανικϊν, 

δζρμα και δόντια κροκοδείλου,  παπιζμαςζ ι πθλό, αλλά και ζργα ηωγραφικισ τζχνθσ. Μετά τα 

ψϊνια μασ κα «κλζψουμε» λίγο από τον χρόνο ςασ, προςφζροντασ ςασ μία ανεπανάλθπτθ βόλτα 

με αυτοκίνθτα -αντίκεσ ςτο καταπράςινο,  εξωτικό δάςοσ τθσ Αβάνασ. Μεςημεριανό γεφμα ςε 

τοπικό εςτιατόριο και ςτθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο θ αν κζλετε περπατιςτε ςτα 

ςτενά ςοκάκια τθσ παλιάσ πόλθσ, πιείτε ζνα φρζςκο χυμό από "φροφτα μπόμπα" (θ γνωςτι ςε 

μασ παπάγια)  ι "γκουαγιάμπα" υπό  τουσ ιχουσ ενόσ νοςταλγικοφ ςον ι μπολερό ,  και 

επιςτρζψτε ςτο ξενοδοχείο  ςασ περπατϊντασ  κατά μικοσ τθσ περίφθμθσ παραλιακισ λεωφόρου 

Malecón,  αγναντεφοντασ το θλιοβαςίλεμα και τον ιλιο να χάνεται ςτθ κάλαςςα ςε μια 

πανδαιςία  χρωμάτων.  
 

 
 

 
 

 
   3

η
 ημέρα 

 
Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή Βινιάλες Πινάρ δελ Ρίο

 

Μετά το πρωινό αναχωροφμε για τθν μαγευτικι κοιλάδα 

Βινιάλεσ (Viñales)  ςτθ  δυτικότερθ επαρχία τθσ Κοφβασ, το 

Ρινάρδελ ίο  (P inardel  Río),  όπου  καλλιεργοφνται  τα καπνά για 

τα καλφτερα ποφρα ςτον κόςμο. Επίςκεψθ ςε τοπικό 

παραςκευαςτιριο ποφρων για να δοφμε από κοντά τθν 

επεξεργαςία  τουσ. Εκεί γίνεται θ προετοιμαςία για τθν 

παραςκευι των διεκνοφσ φιμθσ ποφρων, από τθν ςυγκομιδι ωσ 

το τελικό ςτάδιο τθσ ςυςκευαςίασ.  Θ βόλτα μασ ςτθν κοιλάδα του  

Βινιάλεσ κα ςασ μείνει αξζχαςτθ: πράςινοι  βελοφδινοι  λοφίςκοι,  

γνωςτοί με το όνομα mogotes (μογκότεσ) που δεν υπάρχουν 

πουκενά αλλοφ ςτον κόςμο, ξεπθδοφν από τθν κοιλάδα,  

κατάφυτοι  και ςχεδόν απόκοςμοι. . .  πανφψθλα φοινικόδεντρα, 

καταρράκτεσ  και υπόγειεσ  ςπθλιζσ με ποτάμια ςυνκζτουν ζνα 

μαγευτικό τοπίο. Επίςκεψθ ςτθν τεράςτια Τοιχογραφία τθσ 

Ρροϊςτορίασ ( Mural de l a Prehistor ia)  και ςτθ Σπθλιά Του 

Ινδιάνου (Cuevadel Indio) για να διαςχίςουμε με μικρι βάρκα το 

υπόγειο ποτάμι τθσ. Μεςημεριανό  γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο 

ς' ζνα μοναδικό περιβάλλον με ηωντανι μουςικι. Επιςτρζφοντασ 

ςτθν Αβάνα, κα κάνουμε μια ςτάςθ ςτο παρατθρθτιριο Λοσ 

Χαςμίνεσ  (Los Jazmines)  με τθ μαγευτικι κζα ςε ολόκλθρθ τθν 

κοιλάδα του Βινιάλεσ.  Επιςτροφι ςτθν Αβάνα και 

διανυκτζρευςθ.  

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

4
η
 ημέρα Α β ά ν α -  ά ν τ α Κ λ ά ρ α - Σ ρ ι ν ι δ ά δ -  ι ε ν φ ο σ έ γ κ ο ς 

 

Πρωινό και  αναχϊρθςθ για τθν  πόλθ του  " Che Guevara",  Santa Clara,  πόλθ που ςχετίςτθκε 

άμεςα με τον μεγάλο επαναςτάτθ.  Επίςκεψθ ςτο Μαυςωλείο και Μουςείο του Τςε, ςτο 

Ράρκο Λεόνςιο Βιντάλ. Στθν είςοδο του μαυςωλείου δεςπόηει  το επιβλθτικό,  φψουσ περίπου 

7 μζτρων, μπροφντηινο άγαλμα του Κομαντάντε με το όπλο ανά χείρασ. (Το άγαλμα 

τοποκετικθκε ζτςι οφτωσ ϊςτε να κοιτά προσ το νότο, δθλαδι προσ τθ Λατινικι Αμερικι,  ωσ 

ςυμβολιςμόσ του οράματοσ του  Τςε για μια παναμερικανικι επανάςταςθ ενάντια ςτον 

Ιμπεριαλιςμό.  Σε ανάγλυφα παρουςιάηονται  ςτιγμζσ τθσ ηωισ και δράςθσ του Γκεβάρα ενϊ 

το τελευταίο του γράμμα προσ τον Φιντζλ Κάςτρο είναι ολόκλθρο χαραγμζνο ςε ειδικι 

επιγραφι.) Συνεχίηουμε για το παραδοςιακό,  αποικιακό Τρινιδάδ,  πόλθ που ίδρυςαν οι 

Ιςπανοί ςτισ αρχζσ του 16ου αιϊνα, ανακθρυγμζνο ωσ παγκόςμιο μνθμείο πολιτ ιςτικισ 

κλθρονομιάσ από τθν UNESCO το 1986. Επίςκεψθ ςτθν κεντρικι πλατεία (Plaza Mayor), 

περιςτοιχιςμζνθ από αποικιακά κτίρια, ςτο «Μουςείο αποικιοκρατικισ αρχιτεκτονικισ» και 

ςτο παραδοςιακό καφενείο  La Canchánchara,  όπου κα απολαφςουμε το τοπικό ποτό από 

ροφμι,  μζλι και λεμόνι που ζδιναν οι αποικιοκράτεσ  ςτουσ ςκλάβουσ για να πάρουν 

δυνάμεισ .  Ελεφκεροσ χρόνοσ για βόλτα ςτα γραφικά πλακόςτρωτα ςοκάκια με τα πολφχρωμα 

μαγαηιά θ για ψϊνια ςτα υπαίκρια παηάρια.  Συνεχίηουμε  για το Σιενφουζγκοσ,  πόλθ 

χτ ιςμζνθ το 1819 από Γάλλουσ άποικουσ και ζνα από τα ςθμαντικό τερα λιμάνια τθσ χϊρασ.  

Ρανοραμικι ξενάγθςθ ςτθν πόλθ με ςτάςθ ςτθν κεντρικι πλατεία με το κατάλευκο άγαλμα 

τθσ κεάσ Ακθνάσ, όπου δεςπόηουν  το Θζατρο Tomas Terry,  το Δθμαρχείο  και το κλαςικό 

κτιριο του Ρανεπιςτθμίου.  Ράνω ςτθ κάλαςςα,  ςτθ ςτενι χερςόνθςο τθσ «Punta Gorda» κα 

επιςκεφτοφμε το “Palacio del Valle”,  ζνα άκρωσ εντυπωςιακό  κτιριο 100 ετϊν, αρχιτεκτονι -

κό αριςτοφργθμα,  ςυνδυαςμόσ ρομαντικισ,  γοτκικισ,  ενετικισ και  μαυριτανικισ τεχνοτρο -

πίασ.  Από τα κελάρια και τα επιβλθτικά ςαλόνια,  κα ανεβοφμε ςτθν ταράτςα του Ραλατιοφ, 

όπου θ κζα τθσ πόλθσ και του θλιοβαςιλζματοσ μαγεφει.  Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο ςασ, 

τακτοποίθςθ ςτα δωμάτιά ςασ κι ελεφκερο υπόλοιπο τθσ θμζρασ. Δείπνο  ςτο ξενοδοχείο .  



 

 

5
η
 ημέρα ιενφοσέγκος – El Nicho - Hanabanilla  ιενφοσέγκος 

 

Πρωινό.  Αναχϊρθςθ για τουσ εντυπωςιακότερουσ 

καταρράχτεσ  του  νθςιοφ (El Nicho) ςτθν καρδιά τθσ 

καταπράςινθσ οροςειράσ Escambray.  Μπάνιο ςτα 

κρυςτάλλινα,  πεντακάκαρα νερά  του που ςχθματίηουν 

μικρζσ, φυςικζσ λιμνοφλεσ – ςε τρία διαφορετικά  επίπεδα - 

ςτολιςμζνεσ  από τθν μθτζρα, ορεινι φφςθ και  κζα από το 

παραπλιςιο παρατθρθτιριο που μαγεφει .  Σε μικρι 

απόςταςθ,  κα επιβιβαςτοφμε ςε ςκάφοσ για βαρκάδα/ 

εξερεφνθςθ και μεςημεριανό γεφμα  ςτθν μαγευτικι λίμνθ 

Hanabani l la ,  περικυκλωμζνθ από τθν εξωτικι βλάςτθςθ 

τθσ οροςειράσ Escambray,  κατοικία πολφχρωμων που-

λιϊν και  ςπάνιων αμφίβιων ηϊων. Επίςκεψθ ςτθ μζςθ τθσ 

ηοφγκλασ,  ςτο « Σπίτι  του Χωριάτθ»,  για να δοφμε από κο -

ντά τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων,  χωρίσ ρεφμα και 

δρόμουσ ςε απόλυτθ ταφτιςθ με το φυςικό περιβάλλον .  

Στθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και δείπνο.  

 

6
η
 ημέρα ιενφοσέγκος – Γελφινάριο - Κόλπος  

των Χοίρων – Βαραδέρο

 

Πρωινό  και ξεκινάμε τθν θμζρα μασ με επίςκεψθ ςτο 

Δελφινάριο,  όπου κα παρακολουκιςουμε ζνα  εντυπω-

ςιακό show με δελφίνια που κα μασ κακθλϊςει.  

Ρροαιρετικά (επιπλζον χρζωςθ),  όςοι ζχετε αποκζματα 

αδρεναλίνθσ και περίςςιο κάρροσ, κολυμπιςτε και 

χορζψτε ςτθν κυριολεξία με τα υπζροχα αυτά καλάςςια 

όντα–  μια μοναδικι εμπειρία.  Συνεχίηουμε για τθν 

Χερςόνθςο Ηαπάτα το μεγαλφτερο φυςικό πάρκο τθσ 

Καραϊβικισ.  Στο Γκουαμά (Guamá),  βρίςκεται  θ «Φάρμα 

Αναπαραγωγισ Κροκοδείλων» που κα επιςκεφτοφμε. Τα 

ηϊα αυτά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ   άγριασ πανίδασ τθσ  

Κοφβασ, προςτατεφονται  ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον από 

το ανεξζλεγκτο  κυνιγι.  Θ διαδρομι μασ κα ςυνεχιςτεί 

περνϊντασ μζςα από το μακρόβιο  δάςοσ Ηαπάτα, ϊςπου 

να αντικρφςουμε τισ δαντελζνιεσ  ακτζσ τθσ Καραϊβικισ 

ςτον κόλπο των Χοίρων (γνωςτόσ από  τθν ομϊνυμθ, 

αποτυχθμζνθ απόβαςθ των Αμερικάνων ςτο νθςί,  το 1961). 

Στάςθ ςε μια καλάςςια όαςθ, όπου τα πεντακάκαρα,  

γαλαηοπράςινα νερά ςχθματίηουν ζνα φυςικό "ενυδρείο -

πιςίνα" ζνα μζροσ ιδανικό για μπάνιο, snorkel ing,  για ποτά 

ςτο open bar αλλά και για το μεςθμεριανό μασ γεφμα. Θ 

ςθμερινι αξζχαςτθ μζρα μασ  κα τελειϊςει  ςτθ μαγευτικι 

παραλία του Βαραδζρο.  Άφιξθ,  τακτοποίθςθ ςτο 

ξενοδοχείο και  δείπνο .   

Όλα ηα γεύμαηα και ηα ηοπικά ποηά ζηο ξενοδοσείο ζαρ ζηο Βαπαδέπο 

ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηην ηιμή. 

 

 



 
 

 

7η μζρα: Βαραδζρο  

Ελεφκερθ μζρα για να απολαφςετε μία από τισ  πιο  όμορφεσ παραλίεσ  τθσ  Κοφβασ. 

Ρροςφζρονται  διάφορε σ προαιρετικζσ  καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ,  ι μπορείτε να κάνετε μια 

βόλτα από το  τοπικό παηάρι  ι να επιςκεφκείτε το  δελφινάριο .  Εμείσ  προτείνουμε 

κρουαηιζρα με καταμαράν ςτο Cayo Blanco (ι αλλιϊσ λευκό νθςάκι)  –  ζνα καταπράςινο νθςί 

με χρυςι άμμο και  εξωτικι  παραλία με γαλαηοπράςινα πεντακάκαρα νερά! Στάςθ κακ’ οδόν 

ς’  ζναν κοραλλιογενι φφαλο,  όπου κα ςασ δοκεί  χρόνοσ και  εξοπλιςμόσ (μάςκεσ,  

προςωπικοί  αναπνευςτιρεσ και  βατραχοπζδιλα),  γ ια να εξερευνιςετε τον φφαλο και  τθν 

πολφχρωμθ υποβρφχια φφςθ γφρω του.  Σ το Κάγιο  κα ζχετε χρόνο να κάνετε μπάνιο ι 

θλιοκεραπεία.  Συμπεριλαμβάνεται  μεςημεριανό γεφμα ςε μπουφζ  με φρζςκα ψάρια, 

αςτακοφσ και  άλλα καλαςςινά και  κρζατα. Επιςτροφι ςτο Βαραδζρο με ροφμι,  ςάλςα και  

πολφ κζφι και  χορό!!!!  Σημειώςτε ότι  όλα τα γεύματα κ αι τα τοπικά ποτά ςτο ξενοδοχείο 

ςασ ςτο Βαραδζρο περιλαμβάνονται ςτην τιμή.  

 

8η μζρα: Βαραδζρο –  Αεροδρόμιο Αβάνασ  

Πρωινό  ςτο ξενοδοχείο  και  ελεφκερο πρωινό για μια τελευταία βουτιά.  Γεφμα ανάλογα με 

τθν ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ ςασ.  Στθν ςυνζχεια αναχωροφμε με  τθ γλυκόπικρθ γεφςθ τθσ 

επιςτροφισ για το  αεροδρόμιο τθσ  Αβάνασ ,  από όπου κα πάρουμε τθν πτιςθ μασ τθσ 

επιςτροφισ .  

 

9η μζρα: Άφιξη ςτην Αθήνα  

Άφιξθ ςε ενδιάμεςο ευρωπαϊκό ςτακμό και  ςτθ ςυνζχεια ςτθν Ακινα.  

 

 



 
 

Τι περιλαμβάνεται: 
 
 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικοφ ναφλου    
 Διαμονι ςτα ξενοδοχεία του προγράμματοσ (ανάλογα με τθν προτίμθςι ςασ) κακϊσ και φόροι ξενοδοχείων  
 Ρρωινό κακθμερινά  και όλα τα γεφματα που αναφζρονται ςτο  πρόγραμμα  
 Πλεσ οι μεταφορζσ , ξεναγιςεισ και εκδρομζσ του προγράμματοσ, πιο αναλυτικά: 
 Ξενάγθςθ πόλθσ τθσ Αβάνασ : Ρλατεία του Αγίου Φραγκίςκου τθσ Αςίηθσ, Ραλιά Ρλατεία, Ρλατεία των Ππλων, 

Κακεδρικι Ρλατεία, «ναΐςκοσ» Templete και  Castillo de LaFuerza Real. 
 Καπιτϊλιο, πιςτό αντίγραφο αυτοφ ςτθν Ουάςιγκτον των Θνωμζνων Ρολιτειϊν.(Δεν περιλαμβάνεται είςοδοσ) 
 Είςοδοσ ςτθν εντυπωςιακι Μικρογραφία (Maqueta) τθσ Ραλιάσ Αβάνασ  
 Επίςκεψθ ςτο πειρατικό φροφριο Ελ Μόρο, ςε κζςθ περιωπισ ςτθν είςοδο του λιμανιοφ και με μαγευτικι κζα      
 Επίςκεψθ ςτο μουςείο του ρουμιοφ, όπου μασ προςφζρεται ποτό    
 Επίςκεψθ ςτθν μοναδικι ελλθνικι ορκόδοξθ εκκλθςία τθσ Καραϊβικισ τον Άγιο Νικόλαο.                     
 Επίςκεψθ ςτο μεγαλφτερο παηάρι τθσ πόλθσ για ψϊνια   
 Διζλευςθ από  το  Ρανεπιςτιμιο τθσ Αβάνασ, τθν "Σφγχρονθ" ςυνοικία του Βεδάδο με τθν κεντρικι πλατεία Copelia και 

τθν περίφθμθ παραλιακι λεωφόρο Malecón, και επίςκεψθ ςτθν  Ρλατεία τθσ Επανάςταςθσ με τισ τεράςτιεσ 
προςωπογραφίεσ  του Τςε Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουζγκοσ.  

 Βόλτα με αυτοκίνθτα – αντίκεσ – αριςτοκρατικι περιοχι Miramar-Δάςοσ τθσ Αβάνασ  
 Oλοιμερθ  εκδρομι ςτθν καταπράςινθ κοιλάδα Βινιάλεσ, ςτθν επαρχία Ρινάρ ντελ ίο με φαγθτό μεςθμεριανό  
 Eπίςκεψθ ςτο παραςκευαςτιριο ποφρων με επίδειξθ παραςκευισ τουσ. 
 Είςοδοσ ςτθν προϊςτορικι  Τοιχογραφία  
 Βαρκάδα ςτο υπόγειο ποτάμι ςτθν Σπθλιά του Ινδιάνου  
 Επίςκεψθ ςτο παρατθρθτιριο Λοσ Χαςμίνεσ με πανοραμικι κζα ςτθν κοιλάδα 
 Επίςκεψθ ςτθν πόλθ του Τςε, Σάντα Κλάρα και ςτο μαυςωλείο. 
 Ξενάγθςθ ςτο γραφικό Τρινιδάδ 
 Είςοδοσ ςτο μουςείο του Τρινιδάδ 
 Επίςκεψθ ςτο παραδοςιακό καφενείο, La Canchachara με ποτό και ηωντανι μουςικι.   
 ξενάγθςθ ςτθν πόλθ του Σιενφουζγκοσ, ςτάςθ ςτο κζατρο Tomas Terry και τθν κεντρικι πλατεία τθσ «Αναγζννθςθσ»  
 Επίςκεψθ ςτο “Palacio del Valle”, ζνα άκρωσ εντυπωςιακό κτιριο 100 ετϊν, πάνω ςτθ ςτενι χερςόνθςο τθσ  «Punta 

Gorda» 
 Είςοδοσ και μπάνιο ςτουσ εντυπωςιακότερουσ καταρράκτεσ του νθςιοφ,  Ελ Νίτςο, ςτθν καρδιά τθσ καταπράςινθσ 

οροςειράσ Εςκαμπρζι 
 Βαρκάδα με ςκάφοσ ςτθ λίμνθ Χαναμπανίλια, ςτο Εκνικό πάρκο και μεςθμεριανό φαγθτό  
 Επίςκεψθ ςτο Δελφινάριο με show και δυνατότθτα κολφμβθςθσ με δελφίνια 
 Είςοδοσ ςτο πάρκο του Γκουαμά και επίςκεψθ ςτθν Φάρμα Κροκοδείλων ςτο Λα Μπόκα 
 Διζλευςθ από το μεγαλφτερο μαγκρόβιο δάςοσ τθσ Καραϊβικισ CenagaZapata. 
 Μεταφορά και ςτάςθ για μπάνιο ςτον κόλπο των Χοίρων (Giron): μια καλάςςια όαςθ, όπου τα πεντακάκαρα, 

γαλαηοπράςινα νερά ςχθματίηουν ζνα φυςικό "ενυδρείο- πιςίνα", ζνα μζροσ ιδανικό για μπάνιο & snorkeling,  για ποτά ςτο 
open bar αλλά και μεςθμεριανό φαγθτό 

 Οι μετακινιςεισ ςυνοδεφονται από ελλθνόφωνουσ τοπικοφσ ξεναγοφσ και εκτελοφνται με πολυτελι λεωφορείο / 
minibus / αυτοκίνθτα ,  ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ ςτο ταξίδι. 

 Ζμπειροσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ, που ηει μόνιμα ςτθν Κοφβα, κατά τθ διάρκεια όλων των εκδρομϊν και 
δραςτθριοτιτων που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα(ςθμειϊςτε ότι ο ξεναγόσ δεν παραμζνει μαηί ςασ κατά τθ διάρκεια των 
ελεφκερων θμερϊν ςτο Βαραδζρο . 

 
 
 
 
 
Τι ΔΕΝ περιλαμβάνεται: 
 
 Φόροι αεροδρομίων,  βίηα Κοφβασ, αςφάλιςθ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Κουβανικισ κυβζρνθςθσ. 
 Πλα τα γεφματα και ποτά που δεν αναγράφονται ςτο πρόγραμμα   
 Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ, διαςκεδάςεισ . Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ μόνο δφο ατόμων ςτο πρόγραμμα υπάρχει θ 

αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ ςτισ τιμζσ των προαιρετικϊν  
 Ρροςωπικά ζξοδα  
 Φιλοδωριματα για τουσ τοπικοφσ οδθγοφσ και ξεναγοφσ πλθρϊνονται τοπικά. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Στο Πρόγραμμα 10 μζρεσ – 8 νφχτεσ , η ζξτρα νφχτα είναι ςτην Αβάνα  

 

Σημειώςτε ότι η ςειρά του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει, χωρίσ όμωσ να παραληφθεί καμία από 

τισ αναγραφόμενεσ δραςτηριότητεσ/εκδρομζσ. Σημειώςτε επίςησ ότι λόγω τησ περιόδου των εορτών 

και των τοπικών εθνικών αργιών οριςμζνα από τα μουςεία ενδζχεται να είναι 

κλειςτά.



 

 


