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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Η Κούβα, το στολίδι της Καραϊβικής δεσπόζει στο σύμπλεγμα των Αντιλλών, ανάμεσα στον κόλπο

του Μεξικού και τον Ατλαντικό ωκεανό, σε απόσταση αναπνοής από το Μαϊάμι. Το μεγαλύτερο,

ομορφότερο και πολυπληθέστερο νησί της Καραϊβικής, με την πλούσια ιστορία, τον ρυθμό, τη

μουσική και τους φιλικούς καλοπροαίρετους ανθρώπους, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για ένα

ταξίδι που συνδυάζει την αναψυχή και το πολιτιστικό ενδιαφέρον. Από την εποχή των Ταίνων

ιθαγενών, μέχρι τον Τσε και τον Φιντέλ η πολύπαθη ιστορία της Κούβας αποτυπώνεται στην

καθημερινότητα  και  την  ιδιοσυγκρασία  των  κατοίκων  της.  Ένα  ατμοσφαιρικό  ταξίδι  και  μια

μοναδική εμπειρία ζωής στη χώρα των αντιθέσεων με την μοναδική φυσική ομορφιά, την πλούσια

εναλλαγή τοπίων, του χορού και της μουσικής. Είναι η μία και μοναδική αυθεντική Κούβα!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Πέντε πόλεις, τέσσερα μνημεία της Ουνέσκο

(Παλιά Αβάνα, Βινιάλες, Σιενφουέγος, Τρινιδάδ)

 Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 5* της διεθνούς Ισπανικής αλυσίδας Μelia στην Αβάνα

(Melia Habana) και στο Βαραδέρο (Melia Internacional) και σε boutique hotel 4* superior στο

Σιενφουέγος (La Union Boutique Hotel)

 Πανοραμική ξενάγηση της μοντέρνας περιοχής της Αβάνας (Μαλεκόν, Μιραμάρ, Βεδάδο,

Πανεπιστήμιο, Καπιτώλιο), με παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα αντίκες σε ατμόσφαιρα ’60ς

 Πλήρης ξενάγηση στην παλιά πόλη της Αβάνας (στις 4 ιστορικές πλατείες, τον Ναϊσκο

Τεμπλέτε, την ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία

 Επίσκεψη στο μουσείο του ρούμι της Habana club

 Ξενάγηση στον υδροβιότοπο Γουαμά στην χερσόνησο Ζαπάτα με επίσκεψη στο εκτροφείο

κροκοδείλων και περιήγηση με ταχύπλοα στα κανάλια και τις νησίδες της λιμνοθάλασσας

με την αναπαράσταση ινδιάνικων χωριών της προκολομβιανής εποχής

 Ξενάγηση στο Σιενφουέγος, στο ιστορικό κέντρο, στο Παλάθιο ντελ Βάγιε, αριστούργημα

του εκλεκτικισμού και το θέατρο Τομάς Τιερρύ

 Ξενάγηση  στο  Τρινιδάδ την  πόλη  μουσείο,  χαρακτηριστικό  δείγμα  νεοαποικιακής

αρχιτεκτονικής με επίσκεψη στο Ρομαντικό Μουσείο,  στο σπίτι  του ευγενούς Μπρυνιέ  και

στην ταβέρνα Καντσάντσαρα για να δοκιμάσουμε το ομώνυμο ποτό με ρούμι και μέλι

 Επίσκεψη στο μουσείο και το μαυσωλείο όπου φυλάσσονται τα οστά του Τσε Γκεβάρα

στην ιστορική πόλη της Σάντα Κλάρα

 Χαλάρωση  και  μπάνιο  στις  μαγευτικές  παραλίες με  την  λεπτή  άσπρη  άμμο  στο
Βαραδέρο με πρόγραμμα all inclusive.
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΟΥΒΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Πτήση για Αβάνα
Αναχώρηση  από  Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού  και  άφιξη  στην  Αβάνα  όπου θα μας
υποδεχτεί ο Έλληνας αντιπρόσωπός μας. Μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις, μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.

Ημέρα 2η: Αβάνα – Ξενάγηση της παλιάς και μοντέρνας πόλης και βόλτα με παλιά
αμερικάνικα αυτοκίνητα
Μετά το πρωινό θα μας περιμένει στην είσοδο του ξενοδοχείου μας μία ευχάριστη έκπληξη.
Θα  ξεκινήσουμε  την  ξενάγηση  με  μία  πανοραμική  βόλτα  στην  μοντέρνα  Αβάνα  και  το
εμβληματικό  προάστιο  του  Μιραμάρ  με  τα  παλιά  αμερικάνικα  αυτοκίνητα  αντίκες της
δεκαετίας του ’50. Το  Μιραμάρ πριν την επανάσταση ήταν το αριστοκρατικό προάστιο της
Αβάνας και τόπος κατοικίας των εύπορων Κουβανών, όπως μαρτυρούν τα πανέμορφα κτίρια
χαμηλής δόμησης και η αρχιτεκτονική τους. Σήμερα η περιοχή, που διατηρεί στο ακέραιο την
παλιά της αίγλη, φιλοξενεί τις περισσότερες πρεσβείες και τα γραφεία μεγάλων εταιρειών.

Διασχίζοντας  την  κεντρική  αρτηρία  την  πανέμορφη  Πέμπτη  λεωφόρο που  συνειρμικά
παραπέμπει  σε  αυτή  της  Νέας  Υόρκης  και  αφού  περάσουμε  από  την  περιοχή  του
κοιμητηρίου της Αβάνας με την σπουδαίας αρχιτεκτονικής είσοδο που στην κορυφή της
απεικονίζει σε μαρμάρινη κατασκευή την βιβλική σύνθεση της πίστης, της ελπίδας και της
φιλευσπλαχνίας, θα φτάσουμε στην ιστορική  Πλατεία της επανάστασης. Το μέρος που ο
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Φιντέλ ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της επανάστασης έκανε τις πολύωρες ομιλίες του με ένα
εκατομμύριο Κουβανούς να τον αποθεώνουν. Εκεί βρίσκεται το Μεμόριαλ του Χοσέ Μαρτί,
δίπλα από  το αποκαλούμενο παλάτι της επανάστασης ,έδρα της κυβέρνησης και τα κτήρια
των υπουργείων εσωτερικών και επικοινωνιών με την σύνθεση της προσωπογραφίας του
Τσε.
Διασχίζοντας την περιοχή του Βεδάδο θα δούμε το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της
Αβάνας και μέσω της παραλιακής λεωφόρου το διάσημο  Μαλεκόν, θα καταλήξουμε  στην
παλιά  Αβάνα στην   πλατεία  του  Καπιτωλίου,  που  βρίσκεται  το  ομώνυμο  κτήριο
παρεμφερούς αρχιτεκτονικής με αυτό της Ουάσιγκτον. Η παλιά Αβάνα χαρακτηρισμένη από
την Ουνέσκο σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ,αποτελεί ένα μοναδικό
δείγμα νέο αποικιακής αρχιτεκτονικής, με τα πολύχρωμα κτήρια και με τις 4 εμβληματικές
πλατείες της που θα γνωρίσουμε κατά την διάρκεια της περιήγησής μας. Την  πλατεία του
Καθεδρικού ναού, την Πλατεία των όπλων, την Παλιά πλατεία και την πλατεία του Αγίου
Φραγκίσκου της Ασίζης, όπου βρίσκεται και η ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου την
οποία θα επισκεφθούμε, για να καταλήξουμε στον Ναΐσκο Τεμπλέτε. Επόμενος σταθμός το
μουσείο της Habana Club όπου κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα μάθουμε την ιστορία της
καλλιέργειας του ζαχαροκάλαμου και τα μυστικά της παραγωγής και ωρίμανσης του εθνικού
ποτού της Καραϊβικής, ενώ στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το περίφημο
κουβανέζικο ρούμι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ ο έμπειρος αρχηγός μας θα είναι στη διάθεσή σας
με τις κατάλληλες προτάσεις για τη βραδινή σας έξοδο.

Ημέρα 3η: Αβάνα – Ημέρα ελεύθερη ή προαιρετικά εκδρομή στo Βινιάλες
Η κοιλάδα του Viniales στην  επαρχία  Πινάρ ντελ Ρίο  είναι  ένα  από τα  εντυπωσιακότερα
αξιοθέατα του νησιού Δυτικά της Αβάνας και  χαρακτηρισμένη από την  Ουνέσκο μνημείο
παγκόσμιας  πολιτιστικής κληρονομιάς.  Το  μοναδικό  τοπίο  με  λόφους από πωρόλιθο,

ονομαζόμενοι Mogote σε συνδυασμό με τα αμέτρητα φοινικόδεντρα της ποικιλίας Πάλμα Ρεάλ
που κυριαρχεί στην Κούβα συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο φυσικής ομορφιάς. Αυτό το τοπίο
θα  έχουμε  την  δυνατότητα  να  θαυμάσουμε  από  το  παρατηρητήριο  Τζασμίνες,  με
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πανοραμική θέα στην κοιλάδα και την γύρω περιοχή και  ιδανικό σημείο για αναμνηστικές
φωτογραφίες.
Επόμενη στάση η σπηλιά του Ινδιάνου την οποία θα διασχίσουμε με μια σύντομη βαρκάδα
κατά  ομάδες  σε  μια  μυστηριακή  διαδρομή  ανάμεσα  σε  σταλακτίτες  και  σταλαγμίτες.  Στη
συνέχεια  θα  δούμε  την  περίφημη  βραχογραφία  διαστάσεων  120  Χ  160  μέτρων  που
απεικονίζει την εξέλιξη της ζωής στην Κούβα και την εξέλιξη των ειδών. Φιλοτεχνήθηκε το
1961 από τον Λεοβιγκίλντο Γκονζάλες μαθητή του σπουδαίου Μεξικάνου καλλιτέχνη Ντιέγκο
Ριβέιρα.
Μετά το γεύμα και κατά την επιστροφή μας στην Αβάνα, θα σταματήσουμε στο αγρόκτημα
Finca Montesino, για να δούμε την διαδικασία παρασκευής των πούρων, από έναν από τους
καλύτερους τεχνίτες της Κούβας. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται οι αποθήκες αποξήρανσης και τα
χωράφια καλλιέργειας του καλύτερου καπνού στον κόσμο.  Άφιξη στην Αβάνα και  χρόνος
ελεύθερος.

Ημέρα 4η: Αβάνα - Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη για την προσωπική σας περιπλάνηση στην ατμοσφαιρική πόλη της Αβάνας
με την γοητεία μιας άλλης εποχής και άρωμα της ρομαντικής δεκαετίας των ΄60ς. 
Κάθε  βήμα  και  κάθε  γωνιά  της  προσφέρει  άφθονο  υλικό  για  μοναδικές  φωτογραφίες,
μπαράκια με ζωντανή μουσική για να απολαύσουμε τα αυθεντικά της κοκτέιλ και  δεκάδες
μικρά τοπικά μαγαζιά για τα τελευταία ψώνια.

Ημέρα 5η: Αβάνα - Γουαμά - Σάντα Κλάρα - Σιενφουέγος
Αφήνουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά,  προς την Χερσόνησο
Ζαπάτα με πρώτο σταθμό το εθνικό πάρκο Γουαμά , χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν
σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον.  Κοντά στον κόλπο των χοίρων γνωστό από την
ιστορική μάχη των Κουβανών εναντίων των αντεπαναστατών το 1960, αποτελεί ένα μοναδικό
βιότοπο,  που  σχηματίζεται  από  εκβολές  ποταμών  και  ενώνεται  με  την  θάλασσα.  Θα
ξεκινήσουμε  με  την  επίσκεψη  στο  εκτροφείο  κροκοδείλων που  δημιουργήθηκε  για  την
προστασία του είδους, όπου μπορούμε προαιρετικά να δοκιμάσουμε το γευστικό τους κρέας
και στη συνέχεια με  τα ταχύπλοα του συγκροτήματος θα περιηγηθούμε στα κανάλια του
πάρκου σε μία αξέχαστη εξωτική διαδρομή. Στις νησίδες που σχηματίζονται  ανάμεσα στα
κανάλια  κυριαρχεί  η αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος και  τα γλυπτά με εικόνες από τις
καθημερινές  δραστηριότητες  τους.  Θα  αποβιβαστούμε  σε  μια  από  αυτές  για  να  δούμε
αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες, να μυηθούμε σε μυστηριακή τελετή και
να  θαυμάσουμε  τα  δεκάδες  αγάλματα  που αναπαριστούν  τη  ζωή τους  από την  διάσημη
Κουβανή γλύπτρια Ρίτα Λόνγκα.
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Στη  συνέχεια  θα  κατευθυνθούμε  στην  ιστορική  πόλη  της  Σάντα  Κλάρα  γνωστή  για  την
αποφασιστική μάχη των επαναστατών στην πορεία τους για την κατάληψη της Αβάνας. Εκεί
θα  επισκεφθούμε  το  μουσείο  και  το  μαυσωλείο  του  Τσε  όπου  τον  Οκτώβριο  του  1997
εναποτέθηκαν τα οστά του μαζί με των 6 συντρόφων του που δολοφονήθηκαν το 1967 στην
Βολιβία. Θα μάθετε από τον συνοδό σας την ιστορία του Τσε και λεπτομέρειες από τη ζωή
του ενώ στο μουσείο φυλάσσονται δεκάδες από τα προσωπικά του αντικείμενα.

Αναχώρηση για  το Σιενφουέγος,  πόλη Γαλλικής επιρροής χτισμένη το 1819 από Γάλλους
άποικους και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Συνηθίζεται να αποκαλείται και η
Νέα Ορλεάνη της Κούβας λόγω της έντονης επιρροής της αντίστοιχης αρχιτεκτονικής. Άφιξη
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο.

Ημέρα 6η: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Βαραδέρο
Μετά  το  πρωινό  θα  ξεκινήσουμε  την  επίσκεψη  της  πόλης  από  το  ιστορικό  κέντρο
χαρακτηρισμένο από την Unesco μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την
πανέμορφη κεντρική πλατεία με τα πολλά κυβερνητικά κτίρια γαλλικής αρχιτεκτονικής και το
περίφημο θέατρο Τόμας Τερρύ,  ένα αριστούργημα γαλλο-ιταλικής αρχιτεκτονικής από το
οποίο  έχουν  περάσει  μεγάλα ονόματα  της  παγκόσμιας  τέχνης,  όπως ο  Ενρίκε  Καρούζο,
Χόρχε  Νεγρέτε,  Αλίσια  Αλόνσο  και  η  Άννα  Παύλοβα.  Στη  συνέχεια  θα  κάνουμε  μια
πανοραμική  ξενάγηση  της  πόλης  και  θα  σταματήσουμε  στο  Παλάθιο  ντε  Βάγιε,
αριστούργημα  του  εκλεκτικισμού  με  θέα  στη  θάλασσα  και  τον  κόλπο  του  Σιενφουέγος.
Αναχώρηση για το Τρινιδάδ και με την άφιξη θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη της πόλης που
μοιάζει  περισσότερο  με  μουσείο  λόγω  της  μοναδικής  της  αρχιτεκτονικής  και  είναι
ανακηρυγμένη  από  την  Unesco σαν  μνημείο  παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς.
Είναι  η  τρίτη  παλιότερη πόλη  της Κούβας χτισμένη  το 1514 από τον  Diego Velazquez και
αποτελεί το αυθεντικότερο δείγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής. Η κεντρική πλατεία της πόλης με
τα ανακαινισμένα κτήρια, τον ενοριακό ναό της Αγίας Τριάδας, το ρομαντικό μουσείο και το
σπίτι  του  ευγενούς  Μπρινιέ είναι  τα  σημαντικότερα  αξιοθέατα  της  πόλης.  Στο  τέλος  της
ξενάγησης θα απολαύσουμε στην τοπική ταβέρνα Καντσάτσαρα το ομώνυμο τοπικό ποτό που
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συνήθιζαν να πίνουν οι σκλάβοι από λεμόνι ρούμι και μέλι, συνοδεία ζωντανής μουσικής και στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για  το Βαραδέρο.  Διασχίζοντας την κουβανέζικη ύπαιθρο με τις
αμέτρητες  καλλιέργειες  εσπεριδοειδών  θα  φθάσουμε  στο  Κάρδενας σε  απόσταση  20
χιλιομέτρων από το Βαραδέρο. Πόλη με αποικιοκρατική αρχιτεκτονική και πλούσια ιστορία μιας
και εκεί σηκώθηκε για πρώτη φορά η κουβανέζικη σημαία κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας.
Άφιξη στο Βαραδέρο και τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και χρόνος ελεύθερος.

Ημέρα 7η: Βαραδέρο
Ημέρα ελεύθερη στην  «χρυσή ακτή» της Κούβας προσωνύμιο που της δόθηκε λόγω της
ψιλής  χρυσαφένιας  αμμουδιάς  της παραλίας.  Στο ξενοδοχείο  μπορούμε να  απολαύσουμε
όλες τις ανέσεις της All Inclusive διαμονής μας, την καταγάλανη θάλασσα και την χρυσαφένια
αμμουδιά, να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε.

Ημέρα 8η: Βαραδέρο – Αεροδρόμιο της Αβάνας για την πτήση της επιστροφής
Πρωινό  στο ξενοδοχείο  και  χρόνος  ελεύθερος για  μια  ακόμα βουτιά  απολαμβάνοντας  τις
παροχές του ξενοδοχείου. Γεύμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Αβάνας διασχίζοντας
την Βόρεια ακτογραμμή του νησιού. Στη διαδρομή θα περάσουμε από την αποκαλούμενη
πόλη  της  διανόησης  το  Ματάνσας,  θα  δούμε  τις  απαρχαιωμένες  αντλίες  άντλησης
πετρελαίου καταλήγοντας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Ημέρα 9η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Άφιξη  στη  Ελλάδα,  μέσω  ενδιάμεσου  σταθμού,  με  την  εμπειρία  ενός  μοναδικού
ατμοσφαιρικού ταξιδιού και την προσδοκία της επιστροφής στη μοναδική αυτή χώρα.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

(*) *Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΙΜΕΣ
Κατ’ άτομο σε δίκλινο

Ξενοδοχεία* Χρονική περίοδος
1/4/21 – 31/10/21

Κατηγορία 4*sup, 5*dlx & 5* sup. dlx Δίκλινο
Επιβ/νση

μονόκλινου
Φόροι, Βίζα,

Ασφάλεια

ΑΒΑΝΑ: Melia Habana 5* dlx

ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ: La Union Boutique Hotel 4*sup
&

ΒΑΡΑΔΕΡΟ: Melia Internacional 5*sup. dlx

1.130 +480 +670

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
(*) Τα  προτεινόμενα  ξενοδοχεία  είναι  με  βάση  ειδική  προσφορά.  Διαθέτουμε  πλήθος
συνδυασμών ξενοδοχείων σε ολόκληρη την Κούβα. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι είναι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ

Αθήνα – Ζυρίχη 06.20 08.10

Ζυρίχη – Αβάνα 13.25 18.45

Αβάνα – Ζυρίχη 20.35 12.05*

Ζυρίχη - Αθήνα 13.05 16.40


