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       ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΟΥΒΑ 
             

Η Κούβα είναι ο ήχος των τυμπάνων, ο ψίθυρος των       

βιολιών. Είναι μια αρχαία μείξη φυλών και διαφο-

ρετικών πολιτισμών. Η κουλτούρα και η ιστορία της 

διαποτίζει κάθε γωνιά της. 

Είναι μια χώρα έντονων αλλά ταυτόχρονα ελκυστικών 

αντιθέσεων. Η χώρα στην οποία κατοικούν ευχάριστοι, 

μορφωμένοι, εφευρετικοί άνθρωποι που χαίρονται να 

μεταδίδουν τη χαρά τους στους ταξιδιώτες που επισκέ- 

πτονται τη χώρα τους. Είναι μια χώρα με εκπληκτικές 

πόλεις-μουσεία που έχουν μείνει ανέπαφα στο χρόνο. 

Η γεύση της είναι γλυκιά σαν το ρούμι, η μυρωδιά της 

χαρακτηριστική όπως ένα αυθεντικό πούρο. Η 

αίσθηση που αφήνει στον επισκέπτη είναι σίγουρα 

αξέχαστη! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   Γηαηί λα καο επηιέμεηε  

Το κλασικό πρόγραμμα της αγοράς, 

όπου εκτός των βασικών αξιοθέατων, θα 

απολαύσετε μόνο με εμάς επιπλέον 

σημεία & υπηρεσίες του νησιού, τα οποία 

περιλαμβάνονται στην τιμή: 

Διαμονή στο ιστορικό κέντρο του Τρινιδάδ 

στο μοναδικό 5* ξενοδοχείο, το 

ολοκαίνουργιο Trinidad La Popa 5* 

4 νύχτες στη μαγευτική Αβάνα για να έχετε 

αρκετό χρόνο να χαρείτε την Παλιά πόλη και 

τα μουσεία της 

Σας προσφέρουμε 2 εναλλακτικές 

κατηγορίες διαμονής, για να επιλέξετε αυτό 

που σας ταιριάζει καλύτερα: 

Superior– 5* standard, όπως το Nacional 

hotel στην Αβάνα και το Grand Memories 

στο Βαραδέρο 

Deluxe– 5* lux, όπως το Royalton Paseo Del 

Prado στην Αβάνα και το Royalton Hicacos 

στο Βαραδέρο 

Έμπειρη ομάδα τοπικών Ελληνόφωνων ξεναγών & 24ωρη εξυπηρέτηση 

 

Εγγύηση τιμής με εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις και δωμάτια ξενοδοχείων για να αποφύγετε 

επιπλέον χρεώσεις και υποχρεωτικές αναβαθμίσεις 



ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1ε κέξα: Αζήλα ή Θεζζαινλίθε – Πηήζε γηα Αβάλα 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη βξαδηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Αβάλα 

κέζσ Θσλζηαληηλνύπνιεο. Γηαλπθηέξεπζε ζην αεξνπιάλν. 

 
 

2ε κέξα: Αβάλα - Βαξαδέξν 

 
Άθημε ην πξσί ζηελ Αβάλα θαη αλαρώξεζε γηα ην Βαξαδέξν, κέζσ κηαο 

ελδηαθέξνπζαο δηαδξνκήο ζηε Βόξεηα αθηνγξακκή. Θα δνύκε ηηο πα- 

ιηέο αληιίεο άληιεζεο πεηξειαίνπ, ζα πεξάζνπκε από ηελ πόιε 

Καηάλζαο, πνπ ζεσξείηαη ε πόιε ηεο δηαλόεζεο θαη ζα θάλνπκε κία 

ζηάζε ζηελ γέθπξα Bacunayagua γηα λα απνιαύζνπκε ηε κνλαδηθή 

ζέα ηεο πεξηνρήο. 

 
Άθημε ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα λα ραιαξώζνπκε ζηε 

καγεπηηθή αθηή κε πξόγξακκα All-inclusive (όια ηα γεύκαηα θαη ηα 

ηνπηθά πνηά ζην μελνδνρείν ζαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή). 

 
 

3-4ε κέξα: Βαξαδέξν 

 
Γύν κέξεο ειεύζεξεο γηα λα ραξείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ 

ζαο, ηελ ηξνπηθή παξαιία ηνπ Βαξαδέξν γηα θνιύκπη θαη δηάθνξα 

ζαιάζζηα ζπνξ. Πξναηξεηηθά, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ κνλνήκεξε 

θξνπαδηέξα κε Θαηακαξάλ ζην λεζάθη Θάγην Κπιάλθν. Ζ εθδξνκή μεθηλά  

ην πξσί από ηε Καξίλα ηνπ Βαξαδέξν θαη πεξηιακβάλεη απεξηόξηζηα 

ηνπηθά θνθηέηι θαη αλαςπθηηθά ζην ζθάθνο, θαη θαγεηό κε ζαιαζζηλά 

ζην Θ. Κπιάλθν. Θα έρεηε επίζεο ηελ επθαηξία λα ζαπκάζεηε ηνλ 

θνξαιιηνγελή βπζό ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο δηαδξνκήο κε εμνπιηζκό  

(κάζθα, αλαπλεπζηήξα θαη βαηξαρνπέδηια) πνπ παξέρεηαη δσξεάλ θαη 

ηελ κνλαδηθή εκπεηξία λα θνιπκπήζεηε κε εθπαηδεπκέλα δειθίληα, 

παξνπζία εθπαηδεπηώλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν δειθηλάξην ζηελ αλνηθηή  

ζάιαζζα. Κε ηελ άθημε ζην Θάγην Κπιάλθν, ζα έρεηε ειεύζεξν ρξόλν 

ζηελ παξαιία θαη γεύκα κε ζαιαζζηλά ζηελ παξαζαιάζζηα ηαβέξλα ηνπ 

λεζηνύ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ην απόγεπκα. 

 

 
 

 

 

 

"CUBA MAY BE THE ONLY PLACE WHER 

YOU CAN BE YOURSELF AND MORE 

THAN YOURSELF A THE SAME TIME" 



6ε κέξα: 

Σξηληδάδ – Δι Νίηζν & Λίκλε 

Υαλακπαλίγηα – ηελθνπέγνο 
 

5ε κέξα: Βαξαδέξν – άληα Κιάξα – Σξηληδάδ 

 
Πξσηλό θαη παξάδνζε δσκαηίσλ. Αλαρσξνύκε νδηθώο γηα ηελ 

πόιε ηνπ Σζε Γθεβάξα, ηελ εξσηθή άληα Θιάξα, πόιε πνπ 

ζρεηίζηεθε άκεζα κε ηνλ κεγάιν επαλαζηάηε. Δπίζθεςε ζην 

Καπζσιείν θαη ην Κνπζείν ηνπ Σζε, ζην Πάξθν Ιεόλζην Βηληάι. 

ηελ είζνδν ηνπ καπζσιείνπ δεζπόδεη ην επηβιεηηθό, ύςνπο 

πεξίπνπ 7 κέηξσλ, κπξνύληδηλν άγαικα ηνπ Θνκαληάληε κε ην  

όπιν αλά ρείξαο. Δπόκελνο πξννξηζκόο καο ην παξαδνζηαθό, 

απνηθηαθό Σξηληδάδ, πόιε πνπ ίδξπζαλ νη Ηζπαλνί ζηηο αξρέο 

ηνπ 16νπ αηώλα, αλαθεξπγκέλν σο παγθόζκην κλεκείν πνιηηη- 

ζηηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO ην 1986. Δπίζθεςε ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία (Plaza Mayor), πεξηζηνηρηζκέλε από απνηθηαθά  

θηίξηα, ζην «Κνπζείν απνηθηνθξαηηθήο αξρηηεθηνληθήο» θαη ζην 

παξαδνζηαθό θαθελείν La Canchánchara, όπνπ ζα απνιαύ- 

ζνπκε ην ηνπηθό πνηό από ξνύκη, κέιη θαη ιεκόλη πνπ έδηλαλ νη 

απνηθηνθξάηεο ζηνπο ζθιάβνπο γηα λα πάξνπλ δπλάκεηο. 

 
Διεύζεξνο ρξόλνο γηα βόιηα ζηα γξαθηθά πιαθόζηξσηα 

ζνθάθηα κε ηα πνιύρξσκα καγαδηά ή γηα ςώληα ζηα ππαίζξηα 

παδάξηα. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο θαη δείπλν. Σν βξάδπ  

ζα έρεηε ρξόλν λα πεξπαηήζεηε μαλά ην ηζηνξηθό θέληξν θαη λα 

απνιαύζεηε κνπζηθή θαη ρνξό. 

Πξσηλό θαη παξάδνζε δσκαηίσλ. 

Αλαρώξεζε γηα ηνπο εληππσζηα- 

θνύο θαηαξξάθηεο ElNicho, ζηελ 

θαξδηά ηεο θαηαπξάζηλεο 

νξνζεηξάο Escambray. Κπάλην 

ζηα θξπζηάιιηλα, πεληαθάζαξα 

λεξά ηνπ πνπ ζρεκαηίδνπλ κηθξέο, 

θπζηθέο ιηκλνύιεο – ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά επίπεδα – ζηνιηζκέλεο 

από ηελ κεηέξα, νξεηλή θύζε θαη 

ζεά από ην παξαπιήζην 

παξαηεξεηήξην πνπ καγεύεη. 

 
ε κηθξή απόζηαζε, ζα 

επηβηβαζηνύκε ζε ζθάθνο γηα 

βαξθάδα/εμεξεύλεζε θαη κεζεκε- 

ξηαλό γεύκα ζηελ καγεπηηθή ιίκλε 

Hanabanilla, πεξηθπθισκέλε από 

ηελ εμσηηθή βιάζηεζε ηεο 

νξνζεηξάο Escambray, θαηνηθία 

πνιύρξσκσλ πνπιηώλ θαη ζπάλησλ 

ακθίβησλ δώσλ. 

 
Δπόκελνο καο ζηαζκόο ην 

ηελθνπέγνο, πόιε ρηηζκέλε ην 1819 

από Γάιινπο άπνηθνπο θαη έλα από 

ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο 

ρώξαο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδν- 

ρείν καο. πλερίδνπκε κε ηελ 

παλνξακηθή πεξηήγεζε ηεο πόιεο 

κε ζηάζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία κε 

ην θαηάιεπθν άγαικα ηεο ζεάο 

Αζελάο, όπνπ δεζπόδνπλ ην 

Θέαηξν TomasTerry, ην Γεκαξρείν 

θαη ην θιαζηθό θηήξην ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Πάλσ ζηε 

ζάιαζζα, ζηε ζηελή ρεξζόλεζν 

ηεο «PuntaGorda» ζα επηζθεθηνύκε 

ην “Palacio del Valle”, έλα άθξσο 

εληππσζηαθό θηήξην 100 εηώλ, 

αξρηηεθηνληθό αξηζηνύξγεκα, 

ζπλδπαζκόο ξνκαληηθήο, γνηζηθήο, 

ελεηηθήο θαη καπξηηαληθήο 

ηερλνηξνπίαο. Από ηα θειάξηα θαη 

ηα επηβιεηηθά ζαιόληα, ζα 

αλεβνύκε ζηελ ηαξάηζα ηνπ 

Παιαηηνύ, όπνπ ε ζέα ηεο πόιεο 

θαη ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο καγεύεη. 

Γείπλν ζην μελνδνρείν. 



7ε κέξα: ηελθνπέγνο – Γειθηλάξην – Γνπακά – Κόιπνο ηωλ Υνίξωλ – Αβάλα 

 
Πξσηλό θαη μεθηλάκε ηελ εκέξα καο κε επίζθεςε ζην Γειθηλάξην, όπνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε έλα 

εληππσζηαθό show κε δειθίληα πνπ ζα καο θαζειώζεη. Πξναηξεηηθά (επηπιένλ ρξέσζε), όζνη έρεηε 

απνζέκαηα αδξελαιίλεο θαη πεξίζζην ζάξξνο, θνιπκπήζηε θαη ρνξέςηε ζηελ θπξηνιεμία κε ηα ππέξνρα 

απηά ζαιάζζηα όληα – κηα κνλαδηθή εκπεηξία! 

 
πλερίδνπκε γηα ηε Χεξζόλεζν Εαπάηα ζην Γνπακά (Guamá), ηε κεγαιύηεξε θπζηθή ιίκλε ηεο Θνύβαο. Ζ  

δηαδξνκή καο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ην καγθξόβην δάζνο Εαπάηα, ώζπνπ λα αληηθξύζνπκε ηηο 

δαληειέληεο αθηέο ηεο Θαξατβηθήο ζηνλ θόιπν ησλ Χνίξσλ (γλσζηόο από ηελ νκώλπκε απνηπρεκέλε 

απόβαζε ησλ Ακεξηθάλσλ ζην λεζί ην 1961). ηάζε ζε κηα ζαιάζζηα όαζε, όπνπ ηα πεληαθάζαξα 

γαιαδνπξάζηλα λεξά ζρεκαηίδνπλ έλα θπζηθό «ελπδξείν- πηζίλα», κέξνο ηδαληθό γηα κπάλην & snorkeling,  

πνηά θαη ζαιαζζηλνύο κεδέδεο- πεξηιακβάλνληαη ηα πνηά (openbar) θαη κεζεκεξηαλό γεύκα. 

 
ηε «Ια Κπόθα» βξίζθεηαη ε «Φάξκα Αλαπαξαγσγήο Θξνθνδείισλ» πνπ ζα επηζθεθηνύκε. Σα δώα απηά, 

ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο άγξηαο παλίδαο ηεο Θνύβαο, πξνζηαηεύνληαη ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ από 

ην αλεμέιεγθην θπλήγη. 

 
πλερίζνπκε νδηθώο δπηηθά γηα ηελ Αβάλα. Άθημε αξγά ην βξάδπ ζηελ πξσηεύνπζα θαη ηαθηνπνίεζε ζηα  

δσκάηηα. 

 
 

 
 

8ε κέξα: Αβάλα, Ξελάγεζε πόιεο & βόιηα κε 

Ακεξηθάληθεο αληίθεο 

 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε 

γηα ηελ μελάγεζή καο ζηελ πην όκνξθε πόιε ηεο 

Θαξατβηθήο. Θα μεθηλήζνπκε από ηελ Πιαηεία ηεο 

Δπαλάζηαζεο κε ηηο ηεξάζηηεο πξνζσπνγξαθίεο 

ηνπCheGuevara θαη ηνπ Camilo Cienfuegos. ηε 

ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Αβάλαο, ζα δηαζρίζνπκε ηε “ζύγρξνλε” ζπλνηθία ηνπ 

Βεδάδν κε ηελ θεληξηθή πιαηεία Copelia θαη ηελ 

πεξίθεκε παξαιηαθή ιεσθόξν Malecón, ζα 

θαηαιήμνπκε ζην Θαπηηώιην, πηζηό αληίγξαθν απηνύ 

ζηελ Οπάζηλγθηνλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Ζ 

πεξηήγεζε καο αιιάδεη ξπζκό θαη κπαίλνπκε ζηελ 

HabanaVieja 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 Θαξατβηθή. Θα 

μελαγεζνύκε ζην κνπζείν ηνπ ξνπκηνύ όπνπ καο 

πξνζθέξεηαη πνηό, ζα επηζθεθηνύκε ηε κνλαδηθή 

ειιεληθή νξζόδνμε εθθιεζία ηεο Θαξατβηθήο, ηνλ 

Άγην Ληθόιαν θαη ζηε ζπλέρεηα πεξπαηώληαο ζα 

δνύκε ηελ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεο 

(Plaza de San Francisco de Asís) ηελ Παιηά Πιαηεία 
(PlazaVieja), ηελ Πιαηεία ησλ Όπισλ (Plaza de Armas) θαη ηελ πιαηεία ηνπ Θαζεδξηθνύ Λανύ (Plaza de la 

Catedral), ηνλ «λαΐζθν» Templete θαη ην Castillo de LaFuerza Real. Κεζεκεξηαλό γεύκα ζε ηνπηθό 

εζηηαηόξην. Θα ηειεηώζνπκε ηε βόιηα καο κε επίζθεςε ζην πεηξαηηθό θξνύξην ElMoro, ζε ζέζε πεξησπήο 

ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ θαη κε καγεπηηθή ζέα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξν ππόινηπν ηεο 

εκέξαο. Δκείο απιώο ζα «θιέςνπκε» ιίγν από ηνλ ρξόλν ζαο, πξνζθέξνληάο ζαο κία αλεπαλάιεπηε 

βόιηα κε απηνθίλεηα-αληίθεο ζην θαηαπξάζηλν, εμσηηθό δάζνο ηεο Αβάλαο. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

9η μέπα: Αβάνα, Ολοήμεπη εκδπομή ζηο Βινιάλερ 

 
Κεηά ην πξσηλό αλαρσξνύκε γηα ηελ καγεπηηθή θνηιάδα Βηληάιεο (Viñales) ζηε δπηηθόηεξε επαξρία ηεο Θνύβαο, 

ην Πηλάξ ληει 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. Ζ 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 laPrehistoria) θαη ζηε πειηά Σνπ Ηλδηάλνπ 

(CuevadelIndio), γηα λα δηαζρίζνπκε κε κηθξή βάξθα ην ππόγεην πνηάκη ηεο. Κεζεκεξηαλό γεύκα ζε ηνπηθό 

εζηηαηόξην ζ’ έλα κνλαδηθό πεξηβάιινλ κε δσληαλή κνπζηθή. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αβάλα, ζα θάλνπκε κηα 

ζηάζε ζην παξαηεξεηήξην ΙνοΧαζκίλεο (LosJazmines) κε ηε καγεπηηθή ζέα ζε νιόθιεξε ηελ θνηιάδα ηνπ 

Βηληάιεο. Άθημε ζηελ Αβάλα θαη ειεύζεξν ην ππόινηπν ηεο εκέξαο. 

 

 
10η μέπα: Αβάνα, ελεύθεπη μέπα 

 
Πξσηλό. Κέξα ειεύζεξε ζηελ Αβάλα γηα λα απνιαύζεηε ηελ κνλαδηθή απηή πόιε κε ηελ γνεηεία ησλ 

60ο, λα πεξηπιαλεζείηε ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν, λα δνθηκάζεηε ηα ππέξνρα θνθηέηι κε ηνπο ήρνπο 

δσληαλήο κνπζηθήο ζηα δεθάδεο κπαξάθηα θαη λα θάλεηε ηηο αγνξέο ζαο. αο πξνηείλνπκε λα 

επηζθεθζείηε θάπνηα από ηα πνιύ αμηόινγα κνπζεία ηεο πόιεο, ελώ ν μελαγόο ζαο ζα ζαο δώζεη όιεο  

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα αλαθαιύςεηε ηηο άγλσζηεο θαη απόθξπθεο γσληέο ηεο πόιεο. Σν 

βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα πάηε κηα βόιηα ζηελ HabanaVieja θαη λα απνιαύζεηε ηα αγαπεκέλα πνηά 

ηνπ Έξλεζη Χέκηλγνπετ: daiquirí (ληατθηξί) ζην Floridita θαη mojito (κνρίην) ζηε BodeguitadelMedio. 



11η μέπα: Αβάνα, πηήζη επιζηποθήρ 

 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρσξνύκε 

ήδε κε κηα αίζζεζε λνζηαιγίαο γηα ην 

αεξνδξόκην ηεο Αβάλαο, απ’ όπνπ ζα 

πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο 

κέζσ Θσλζηαληηλνύπνιεο. 

12η μέπα: Άθιξη ζηην Δλλάδα 

(Αθήνα ή Θεζζαλονίκη) 

 
Άθημε ζηελ Διιάδα θαη ηέινο ηαμηδηνύ 

γεκάηνη εηθόλεο θαη αμέραζηεο 

αλακλήζεηο. 

 
 

ημείυζη: Για ηην καλύηεπη διεκπεπαίυζη ηηρ εκδπομήρ, η ζειπά ηος ππογπάμμαηορ ενδέσεηαι να 
διαθοποποιηθεί, συπίρ υζηόζο να παπαληθθεί οηιδήποηε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σα μελνδνρεία Trinidad La Popa & 

Melia San Carlos δελ πξν- 

ζθέξνπλ ηξίθιηλα δσκάηηα. 

Δπηβάξπλζε κνλόθιηλνπ 120€ 

ην άηνκν. 

 
Γηα νηθνγέλεηεο κε παηδηά 

(6-11 εηώλ): 

Βαξαδέξν, ε δηακνλή ζην 

μελνδνρείν Grand Memories 

Varadero ζε superior δσκάηην 

 
Σξηληδάδ, ε δηακνλή ησλ 

παηδηώλ ζα γίλεη ζην ίδην 

θξεββάηη (kingsize) κε ηνπο 

γνλείο (δελ πξνζθέξεηαη 

εμηξά θιίλε) 

 
ε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο 

δσκαηίσλ ζα ζαο πξνηείλνπκε 

ελαιιαθηηθό μελνδνρείν ίδηαο 

θαηεγνξίαο. 

 Η Μ Δ Ι Ω  Δ Ι  
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο  

Σν πξόγξακκα είλαη βαζηζκέλν 

πάλσ ζε αγνξαζκέλεο 

αεξνπνξηθέο ζέζεηο θαη 

πξνθξαηεκέλα δσκάηηα 

μελνδνρείσλ. 



 
 

- Οη ηηκέο είλαη θαη’ άηνκν ζε επξώ θαη ΣΔΙΗΘΔ 

- Γελ απαηηνύληαη εκβόιηα ή άιινπ είδνπο πξνιεπηηθή αγσγή 

- Κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ζα ππάξρνπλ αθπξσηηθά κε βάζε 

ηνπο παξαθάησ όξνπο 

- Οη ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο κε ζεκεξηλά ηζρύνληα λαύια. H όπνηα δηαθνξνπνίεζή ηνπο, επηβαξύλεη  

ηνπο πειάηεο 

- Σα μελνδνρεία δέρνληαη πιεξσκέο κε πηζησηηθή/ ρξεσζηηθή θάξηα ή κεηξεηά. ΠΡΟΟΧΖ! Όπσο είλαη  

δηεζλώο θαζηεξσκέλν θαη εθαξκόδεηαη ζηα κεγάια μελνδνρεία, θαηά ηελ ηαθηνπνίεζε δηαηππώζεσλ 

ζηελ άθημε, δεηείηαη ε πηζησηηθή θάξηα ή θαηάζεζε κεηξεηώλ γηα θάιπςε ηπρόλ έμηξα θαηαλαιώζεσλ  

θ.ά. πξνζσπηθώλ δαπαλώλ (MiniBar, ηειέθσλα από ην δσκάηην θιπ.). Βεβαίσο, θαηά ηελ αλαρώξεζε  

επηζηξέθνληαη νη ηπρόλ θαηαβνιέο κεηξεηώλ ή αθπξώλεηαη ην απόθνκκα ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. 

- Παξαιαβή δσκαηίσλ: 15.00 &Παξάδνζε δσκαηίσλ: 11.00 

- Παηδηά έσο 12 εηώλ δηθαηνύληαη ηελ παηδηθή έθπησζε 

- Σξίθιηλα δσκάηηα είλαη δίθιηλα δσκάηηα κε πξόζζεηε θιίλε. To μελνδνρείν TrinidadLaPopaζην Σξηληδάδ 

δελ δηαζέηεη ηξίθιηλα. 

- Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ησλ μελνδνρείσλ κε άιια αληίζηνηρεο ή αλώηεξεο 

θαηεγνξίαο ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή ππεξθάιπςεο δσκαηίσλ (overbooking) 

- Οη ηηκέο ησλ θόξσλ αεξνδξνκίσλ είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ηξέρνπζα ηηκή πεηξειαίνπ 

- Σν ηειηθό θόζηνο ησλ θόξσλ ησλ αεξνδξνκίσλ ζα επηβεβαηώλεηαη ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ 

αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ 

- Γηα ην παθέην λεόλπκθσλ ζα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο ηε ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ 

- Οη ηηκέο ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηζνηηκίεο λνκηζκάησλ. ε πεξίπησζε 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ λνκηζκαηηθώλ ηζνηηκηώλ, αεξνπνξηθώλ λαύισλ ή ηηκώλ μελνδνρείσλ/ ηνπηθώλ 

θόξσλ, ε εηαηξεία θέξεη ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηειηθήο ηηκήο 

 

Κπαηήζειρ & Πληπυμέρ 

 
Γηα ηελ νξηζηηθή πξνθξάηεζε, απαηηείηαη πξνθαηαβνιή 30% ηεο ηειηθήο ηηκήο, καδί κε ηα δηαβαηήξηα ή  

ηαπηόηεηεο ησλ ηαμηδησηώλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ηαμηδησηηθήο ζύκβαζεο.Ζ εμόθιεζε ηνπ παθέηνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεη 30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

 

Πολιηική ακςπυηικών 

 
αο ελεκεξώλνπκε γηα ηελ πνιηηηθή αθπξσηηθώλ ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπ παθέηνπ (αεξ. εηαηξεία, 

μελνδνρεία, ηνπηθέο ππεξεζίεο) 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο κέρξη 46 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε – 150 € αλά άηνκν 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο 31-45 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε – 30% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο 16-30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε – 70% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο 0-15 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε – 100% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο 

*Κπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο κε άιιν όλνκα κέρξη 15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε,  

ρσξίο αθπξσηηθά 

 
Γ Δ Ν Ι Κ Δ  
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ  



 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σαξιδιυηικά έγγπαθα 

 
Γηα ην ηαμίδη ζαο ζηελ Θνύβα ρξεηάδεζηε ηνπξη- 

ζηηθή βίδα θαη εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα ηα ν- 

πνία πξνκεζεύεζηε από ην γξαθείν καο. Σν 

δηαβαηήξηό ζαο δελ ζα πξέπεη λα ιήγεη εληόο 6 

κελώλ από ηελ εκέξα άθημεο ζηνπο πξννξη- 

ζκνύο. Βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ αξθεηέο θε- 

λέο ζειίδεο ζην δηαβαηήξηό ζαο (γηα ηπρόλ 

ζεώξεζε βίδαο ή/θαη εηζόδνπ-εμόδνπ από ηελ 

ρώξα πνπ επηζθέπηεζηε). Όζνη ηαμηδηώηεο είλαη 

αιινδαπνί θαη δελ είλαη θάηνρνη Διιεληθνύ δηα- 

βαηεξίνπ, νθείινπλ λα επηθνηλσλνύλ θαη’ ηδίαλ 

κε ηελ πξεζβεία ηεο ρώξαο γηα λα πιεξνθν- 

ξεζνύλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο βίδαο. Ζ 

εηαηξεία καο δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξί- 

πησζε πξνβιήκαηνο, πνπ παξνπζηαζηεί κε ηα 

ηαμηδησηηθά ζαο έγγξαθα ηελ εκέξα ηεο αλα- 

ρώξεζήο ζαο από δηθή ζαο επζύλε. 

 

Καιπικέρ ζςνθήκερ/Πόηε να ηαξιδέτεηε 

 
Θάζε πεξίνδνο είλαη θαιή γηα λα επηζθεθζείηε 

ηελ Θνύβα. Ζ Θνύβα, θαζώο βξίζθεηαη θνληά 

ζηνλ Ηζεκεξηλό,  ραξαθηεξίδεηαη  από  ζρεηηθά 

παξόκνην εηήζην θιίκα. Ζ ρώξα έρεη δύν 

θαηξηθέο πεξηόδνπο – ηε πγξή (κεηαμύ Καΐνπ 

θαη Οθησβξίνπ) θαη ηελ μεξή (κεηαμύ Λνεκβξί- 

νπ θαη Απξηιίνπ) θαη δελ παξαηεξνύληαη 

αθξαίεο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ 

θαινθαηξηνύ θαη ρεηκώλα. Θαηά ηελ πγξή 

πεξίνδν παξαηεξείηαη απμεκέλε πγξαζία πνπ 

δίλεη ηελ αίζζεζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο 

ε νπνία ζπαλίσο ππεξβαίλεη ηνπο 33 βαζκνύο 

Θειζίνπ. Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο είλαη πηζα- 

λέο ζύληνκεο βξνρέο ή θαηαηγίδεο θαηά ηηο 

απνγεπκαηηλέο θπξίσο ώξεο, πνπ δηαξθνύλ 

ιίγν θαη ν μάζηεξνο νπξαλόο επαλέξρεηαη. 

Γ Δ Ν Ι Κ Δ  
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ  



Σιμή ανά άηομο ζε δίκλινο δυμάηιο 

Special Price 1 
Δηδηθή ηηκή ηζρύεη γηα θξάηεζε 

έσο ηηο 15 Απξηιίνπ 2023 θαη γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζπκκεηνρήο 

Special Price 2 
Δηδηθή ηηκή ηζρύεη γηα θξάηεζε έσο 

ηηο 31 Καΐνπ 2023 θαη γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζπκκεηνρήο 

Κανονική Σιμή 
Ηζρύεη γηα θξάηεζε από ηε 

1ε Ηνπλίνπ 2023 θαη κέρξη 

ηελ αλαρώξεζή ζαο 

 
Δπιβάπςνζη 

μονόκλινος 

2.395€ 2.445€ 2.545€ +495 € 

Γιαμονή ζε Superior καηηγοπίαρ ξενοδοσεία 

Αναβάθμιζη ξενοδοσείυν ζε Deluxe καηηγοπία ζε Αβάνα & Βαπαδέπο 

 
Πποοπιζμόρ 

 
Ξενοδοσείο 

Δπιβάπςνζη ηιμήρ ανά 

άηομο ζε δίκλινο δυμάηιο 

Δπιβάπςνζη 

μονόκλινος 

ΑΒΑΛΑ ROYALTON PASEO DEL PRADO 5* lux + 150 € + 130 € 

ΒΑΡΑΓΔΡΟ ROYALTON HICACOS 5* lux + 100 € + 75 € 

 

12 ημέπερ - 9 νύσηερ 

 

B E S T O F C U B A 
 

 

  21 & 28 Ιοςλίος  & 4 , 11 , 18 & 25 Αςγούζηος  2023 

με Turkish Airlines από Αθήνα & Θεζζαλονίκη 

 

 

 

Όλερ οι ηιμέρ μαρ είναι ΣΔΛΙΚΔ και ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ηοςρ θόποςρ αεποδπομίυν 
 
 

 

Σοποθεζία 
 

Γιανςσηεπεύζειρ 
 

Ξενοδοσείο 
 

Γιαηποθή 

       

Αβάλα 
 

4 
 

NACIONAL Habana 5* 
 

Πξσηλό 

       

Σξηληδάδ 
 

1 
 

MYSTIQUE LA POPA by ROYALTON 5* 
 

Ζκηδηαηξνθή 

       

ηελθνπέγθνο 
 

1 
 

MELIA San Carlos 4* sup 
 

Ζκηδηαηξνθή 

       

Βαξαδέξν 
 

2 
 

GRAND MEMORIES 5* Sanctuary 
 

All Inclusive 

 

 

 

 

ΣΙΜΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΔ 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ 

ALPHA BANK GR6401401200120002320006081 

EUROBANK GR2602602090000550201529302 

ΣΡΟΠΟΙ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 

Με κεηξεηά ζην γξαθείν καο 
Με πηζηωηηθή ε ρξεωζηηθή θάξηα 
ζην γξαθείν καο 
Με ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζε έλαλ από ηνπο 
παξαθάηω ινγαξηαζκνύο 

 

Οη ηξαπεδηθνί καο ινγαξηαζκνί: 
 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΜΑΚΑΚΑ ΣΔΦΑΝΟ 



 

Αλαρώξεζε από Αζήλα 
 

Αλαρώξεζε από Αζήλα 

Αξηζκόο 

Πηήζεο 

 
Γξνκνιόγην 

Ώξεο 

Πηήζεωλ 

Αξηζκόο 

Πηήζεο 

 
Γξνκνιόγην 

Ώξεο 

Πηήζεωλ 

ΣΘ 1846 Αζήλα - Θσλ/πνιε 21:45-23:15 ΣΘ 1894 Θεζ/ληθε - Θσλ/πνιε 21:00-22:45 

ΣΘ 183 Θσλ/πνιε - Αβάλα 02:10-07:45 ΣΘ 183 Θσλ/πνιε - Αβάλα 02:10-07:45 

ΣΘ 183 Αβάλα - Θσλ/πνιε 09:10-08:30 ΣΘ 183 Αβάλα - Θσλ/πνιε 09:10-08:30 

ΣΘ 1849 Θσλ/πνιε-Αζήλα 13:20-14:50 ΣΘ 1893 Θσλ/πνιε-Θεζ/ληθε 18:50-20:10 

Η ΣΙΜΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: 
 

   Αεξνπνξηθό εηζηηήξην ζε νηθνλνκηθή ζέζε κε αλαρώξεζε από 

θαη πξνο Αζήλα ή Θεζζαινλίθε 

   Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ, Βίδα Θνύβαο θαη 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα ( 765 €) 

2 απνζθεπέο θαη κία ρεηξαπνζθεπή έθαζηνο 

4 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Αβάλα κε πξσηλό 

1 δηαλπθηέξεπζε  ζην Σξηληδάδ  κε εκηδηαηξνθή 

1 δηαλπθηέξεπζε  ζην ηελθνπέγνο  κε εκηδηαηξνθή  

3 δηαλπθηεξεύζεηο  ζην Βαξαδέξν  κε all- inclusive δηαηξνθή  

Γηαηξνθή: Πξσηλό θαζεκεξηλά θαη 12 γεύκαηα/ δείπλα, όπσο 

αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα 

   Όιεο ηηο κεηαθνξέο θαη εθδξνκέο, όπσο αλαθέξνληαη ζην 

πξόγξακκα κε θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν 
   Παλνξακηθή μελάγεζε ζηελ Αβάλα κε παιηά Ακεξηθάληθα 

απηνθίλεηα 

   Όιεο νη είζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, όπσο 

αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

   Διιελόθσλν έκπεηξν ζπλνδό/ μελαγό ηνπ γξαθείνπ καο 

Έληππν πιηθό, Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο & ΦΠΑ 

 

Η ηηκή δελ πεξηιακβάλεη:  
Πξνζσπηθά έμνδα ( θηινδσξήκαηα, ηειεθσληθέο θιήζεηο, 

ηαηξηθά έμνδα θιπ.) 

   Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο ή δξαζηεξηόηεηεο, πνπ δελ αλαθέξνληαη 

ζην θαζεκεξηλό πξόγξακκα 
 

Πτήσεις με Turkish Airlines 
 

 

 

 

 

 

 

Οη αλαγξαθόκελεο ώξεο είλαη ηνπηθέο. 
Σν νξηζηηθό δξνκνιόγην ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί από ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία. 
Ζ πηήζε από ηελ Αβάλα γηα Θσλ/πνιε θάλεη ζηάζε ζην Θαξάθαο, ρσξίο λα θαηεβείηε από ην 
αεξνζθάθνο 


