
 

 
 

 
ΑΒΑΝΑ-ΤΡΙΝΙΔΑΔ- ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ -ΒΑΡΑΔΕΡΟ 

08-22/11/2022 

15 ΗΜΕΡΕΣ / 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
                                            ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1Η ΜΕΡΑ 8/11/22: ΑΘΗΝΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο το πρωί και άφιξη στην Μαδρίτη.  Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και άφιξη στην  

εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας τη Μαδρίτη. Χτισμένη σε υψόμετρο 667 μέτρων δεσπόζει στο κεντρικό 

οροπέδιο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλλη. θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της καρδιάς της 

Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ' τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και 

δημιούργησαν πολλοί απ' τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το 

μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα 

δωμάτια μας διανυκτέρευση. 

2Η ΜΕΡΑ 9/11/22: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΒΑΝΑ  

Πρωινό και αναχώρηση μας μαζί με τις βαλίτσες μας για τον κεντρικό μας προορισμό. Στην πανοραμική ξενάγηση θα 

δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα που “στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, 

την Πουέρτα δελ Σολ (την πόρτα του ήλιου) που είναι  το γεωγραφικό  κέντρο  της Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε  που 

την διακοσμούν τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό 

της Αλμουδένα.  Θα διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, 



όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το 

νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το 

υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο.  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αφιξη στην Αβάνα και μεταφορά σε επιλεγμένο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια 

μας . Διανυκτέρευση . 

 

3Η ΜΕΡΑ 10/11/22:ΑΒΑΝΑ  

Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσετε την Πόλη της Αβάνας με όλες τις ομορφιές και τη γοητεία της. Μέσα σε λίγες μόνο 

ώρες θα υποκύψετε στη γοητεία της πρωτεύουσας της Κούβας με την ξεχωριστή της ατμόσφαιρα, η οποία τονίζεται από 

πολλά υπέροχα κτίρια ισπανικής αποικιακής αρχιτεκτονικής καθώς και της vintage περιόδου της Αμερικής στη δεκαετία 

του πενήντα. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη της Αβάνας με το φρουριακό  

συγκρότημα «El Morro». Το La Fortaleza de los Tres Reyes de Morro (Φρούριο των Τριών Βασιλέων) χτίστηκε το 1563 

από μεγάλους κοραλλιογενείς βράχους. Ο φάρος ύψους 24 μέτρων χτίστηκε το 1844 και λειτουργεί έως σήμερα. Τα 60 

κανόνια, συμπεριλαμβανομένων των «Δώδεκα Αποστόλων» βρίσκονται προς την ανοιχτή θάλασσα και μεταφέρουν 

στους επισκέπτες την αίσθηση της αρχικής λειτουργίας του φρουρίου. Η περιήγηση στην πόλη συνεχίζεται στο παλιό 

κέντρο της Αβάνας. Το ιστορικό κέντρο, η «παλιά Αβάνα»  (La Habana Vieja), ανακηρύχθηκε το 1982 Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην Plaza de la Catedral θα θαυμάσετε την πρόσοψη του 

μαγευτικού καθεδρικού ναού της Αβάνας. Αποτελεί μία από τις ομορφότερες μπαρόκ εκκλησίες στη Λατινική Αμερική. 

Ο περίτεχνος κεντρικός βωμός είναι κατασκευασμένος από μάρμαρο Carrera και όνυχα. Γύρω από τον καθεδρικό ναό θα 

βρείτε μια πολύχρωμη αγορά. Οι Habaneros προσφέρουν εδώ γλυπτά, έργα ζωγραφικής και πολλά άλλα ενδιαφέροντα 

αναμνηστικά προς πώληση. Βρίσκεται πολύ κοντά στο διάσημο μπαρ «LaBodeguitadelMedio», το οποίο εγκαινιάστηκε 

το 1942. Εδώ έπινε το «Mojito» του ο συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Τους τοίχους αυτού του καλτ μπαρ  διακοσμούν 

γκράφιτι με μηνύματα και υπογραφές διάσημων προέδρων και καλλιτεχνών. Η περιήγηση συνεχίζεται στην παλαιότερη 

πλατεία της πόλης - την Plaza de Armas (ονομάζεται επίσης Plaza Céspedes), στη μέση της οποίας βρίσκεται το άγαλμα 

του Carlos Manuel Céspedes. Στην πλατεία υπάρχει ένα παλιό δέντρο Καπόκ (Κεΐβη η πέντανδρος Ceiba pentandra), 

όπου πραγματοποιήθηκε έκθεση με την ευκαιρία της ίδρυσης της πόλης το 1519. Η περιήγηση με τα πόδια στην παλιά 

Αβάνα οδηγεί στην οδό Calle de los Oficios ή Plaza de San Francisco de Αsis. Από το σημείο αυτό μπορείτε να κάνετε 

μια βόλτα στο Μουσείο για Ρούμι, γιατί η Κούβα και το ρούμι πάνε μαζί! Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε μια βόλτα 

στην Plaza Vieja στο ξενοδοχείο Ambos Mundos στην οδό Obispo 153. Εδώ έμενε αρχικώς ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ από το 

1932 έως το 1940 στην Αβάνα. Για να τιμήσουν την μνήμη του, το δωμάτιο 511 έχει μείνει στην αρχική του κατάσταση. 

Εδώ βρίσκονται η γραφομηχανή του, ένα μοντέλο του σκάφους του «Pilar» και ένα άδειο μπουκάλι ουίσκι που είχε 

χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Πανοραμική περιήγηση στην παλιά πόλη για να δούμε τα ακόλουθα αξιοθέατα: Κεντρικό Πάρκο 

(Parque Central), το Gran Teatro de La Habana και το Εθνικό Καπιτώλιο. Το μεσημεριανό γεύμα θα έχει προετοιμαστεί 

για εσάς σε κοντινό εστιατόριο. Μετά το γεύμα θα συνεχιστεί η περιήγησή σας μέσα στη  σύγχρονη Αβάνα με μια 

επίσκεψη στην Πλατεία της Επανάστασης. Εκεί βρίσκεται η έδρα της Κουβανικής Κυβέρνησης και διάφορα Υπουργεία. 

Στο τέλος της περιήγησης θα δείτε το κτίριο, στο οποίο ιδρύθηκε το 1728, το Πανεπιστήμιο της Αβάνας και στη 

συνέχεια θα επιστρέψετε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σας στην Αβάνα. 
 

4Η ΜΕΡΑ 11/11/22: ΑΒΑΝΑ – ΒΙΝΙΑΛΕΣ- ΑΒΑΝΑ 183χλμ o.w. 

Μετά το πρωινό στις ακολουθεί εκδρομή στο Pinar del Rio, τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το κέντρο της 

καλλιέργειας του καπνού και μια περιοχή με μοναδικό και συναρπαστικό τοπίο. Εδώ φυτρώνουν τα καλύτερα καπνά 

στον κόσμο. Η «χαμένη» επαρχιακή πρωτεύουσα της Pinar del Rio χαρακτηρίζεται από χαμηλά ροζ, πράσινα και μπλε 

ασβεστωμένα σπίτια και αποπνέει μια ηρεμία στους επισκέπτες της. Θα επισκεφθείτε ένα εργοστάσιο πούρων. Στάση 

για να μάθετε για το Finca «El Paraiso» και να έρθετε σε επαφή με τη φιλοξενία και την κοινωνικότητα των αγροτών του 

Βινιάλες.Η περιοχή γύρω από το Pinar del Rio χαρακτηρίζεται από τη μοναδική φυσική ομορφιά της. Εδώ φυτρώνουν 

τόσο πολλοί φοίνικες όπως πουθενά αλλού στην Κούβα. Η μυρωδιά πολλών φυτειών καπνού πλανάται στον αέρα. 

Εκτενή, πυκνά πευκοδάση και βουνά αποτυπώνουν τον χαρακτήρα της περιοχής. Στην Κοιλάδα Βινιάλες περίπου 25 χλμ 

βόρεια της περιοχής Pinar del Rio μπορείτε να θαυμάσετε τον μεγαλειώδη βράχο «Τοιχογραφία της Προϊστορίας» 

(Mural de la Prehistoria). Γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. Επίσκεψη στο «Σπήλαιο του Ινδιάνου» (Cueva del Indio) 

με τα υπόγεια, γαλακτώδη- πράσινα υδάτινα ρεύματα, όπου μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με σκάφος και να δείτε την 

ιδιαιτερότητα των σχηματισμών των πετρωμάτων. Στάση στο σημείο «Los Jazmines»  όπου μπορείτε και πάλι να 

θαυμάσετε την ομορφιά της κοιλάδας του Βινιάλες. Χρόνος ελεύθερος και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο στην Αβάνα. 
 

5Η ΜΕΡΑ 12/11/22: ΑΒΑΝΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΄50 

Ελεύθερη  μέρα  μπορείτε να περπατήστε στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης και ξεκουραστείτε στη περίφημη 

παραλιακή λεωφόρο της Malecon, αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεμα και τον ήλιο να χάνεται στη θάλασσα σε μια 

πανδαισία χρωμάτων. Απολαύστε ένα «strawberry daiquiri» στη διάσημη Φλοριδίτα όπως συνήθιζε ο Χεμινγουέι και 

δεκάδες άλλες διασημότητες της χρυσής εποχής της Αβάνα ή επισκεφθείτε το μεγάλο παζάρι της πόλης, όπου θα βρείτε 

κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα κατασκευασμένα από θαλάσσιες χελώνες, κροκόδειλους, κοράλλια, κορμούς 

και καρπούς εξωτικών δέντρων, κεραμικά αλλά και έργα ζωγραφικής τέχνης. 

Ή προαιρετικά κάντε βόλτα με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα του ΄50 στην καρδιά της παλιάς πόλης της Αβάνας. 

Διανυκτέρευση. Το βράδυ μπορείτε να ακούσετε Κουβανούς μουσικούς σε μία από τις « casa de la Musica » , να 

παρακολουθήσετε μία συναυλία των BUENA VISTA SOCIAL CLUB, να χορέψετε σάλσα , να ακούσετε bolero στο “  



dos gardenas “ , καταπληκτική zazz στο “ la soray el guervo”,ή να ενδώσετε στα βραδινά κλαμπ, βλέποντας την 

κουβανέζικη νεολαία, να χορεύει ρεγκετόν (μετεξέλιξη της σάλσα με ηλεκτρονικές επιρροές) και να διασκεδάσετε ,μέχρι 

το πρωί. Mία άλλη επιλογή, είναι να παρακολουθήσετε ένα σούπερ θέαμα στο παραδοσιακό καμπαρέ TROPICANA, ή 

το CABARET PARISIENNE στο ξενοδοχείο ΝΑCIONAL. 

 

6Η ΜΕΡΑ 13/11/22: ΑΒΑΝΑ – ΓΚΟΥΑΜΑ – ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ 233χλμ 

Σήμερα μετά το πρωινό, θα αφήσετε το ξενοδοχείο σας στην Αβάνα και θα κατευθυνθείτε νότιο-ανατολικά προς το 

Εθνικό Πάρκο Zapata. Καθοδόν θα επισκεφτείτε το Finca «Fiesta Campesina», ένα παραδοσιακό κουβανέζικο 

αγρόκτημα. Η Χερσόνησος Zapata είναι μια τεράστια, σχεδόν ακατοίκητη περιοχή περίπου 300.000 εκταρίων με 

λόγγους, περίπου 40.000 στρέμματα λίμνης και περίπου 2.255 εκτάρια δάσους. Εδώ ζουν πολλοί κροκόδειλοι, πουλιά 

και θαλάσσια ζώα. Σε κοντινή απόσταση θα επισκεφτείτε ένα αγρόκτημα κροκοδείλων με περίπου 40.000 ερπετά. 

Μεσημεριανό γεύμα σε κοντινό εστιατόριο. Το ταξίδι συνεχίζεται κατά μήκος της νότιας ακτής μέσω του Playa Giron,  

όπου θα επισκεφτείτε τον θρυλικό και ιστορικό Κόλπο των Χοίρων στο Σιενφουέγος. Η πόλη, που ιδρύθηκε το 1819, 

βρίσκεται σε έναν υπέροχων όρμων και αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της κεντρικής Κούβας.  
 

Απολαύστε μια βόλτα στην όμορφη αυτή πόλη. Η Κεντρική Πλατεία είναι το Parque Jose Marti με καλλωπιστικούς 

θάμνους, φανάρια από σίδηρο και τους σκιερούς Βασιλικούς Φοίνικες. Το θέατρο «Tomás Terry» εγκαινιάστηκε το 1895 

υπό τους ήχους του «Aida». Το μεγαλοπρεπές κτίριο, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες ένα χώρο 920 τ.μ διαθέτει 

τριώροφα μπαλκόνια και θεωρεία από ξύλο πεύκου ζωγραφισμένα στο χέρι και εσωτερικά διακοσμημένα σκαλιστά από 

μαόνι. Δίπλα από το Σπίτι του Πολιτισμού (Casa de Bienes Culturales) θα δείτε τον καθεδρικό ναό «La Purisima 

Concepcion». Ο συγκεκριμένος ναός διαθέτει 12 τεράστια παράθυρα τα οποία συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους και 

ολοκληρώθηκε το 1870. Ένα ακόμα εντυπωσιακό μέρος είναι το Palacio del Valle, που χτίστηκε στις αρχές του 20ου 

αιώνα και τώρα στεγάζει το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια 

μας  διανυκτέρευση. 

 

7Η ΜΕΡΑ 14/11/22: ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ - 

ΤΡΙΝΙΔΑΔ 82,6χλμ 

Μετά το πρωινό ,αναχώρηση μαζί με τις 

βαλίτσες μας και άφιξη στο Τρινιδάδ. Μια 

από τις καλύτερα διατηρημένες πόλεις της 

ηπείρου, τα καλντερίμια και τα πολύχρωμά 

του κτίρια αξίζουν κάτι παραπάνω από μια 

φευγαλέα επίσκεψη. Θα πάμε μια βόλτα στα 

στενά της πόλης για να αφουγκραστούμε όχι 

μόνο την αποικιακή ατμόσφαιρα που 

δημιουργεί αυτή η πόλη-σκηνικό ταινίας, 

αλλά και να απολαύσουμε την υπαίθρια 

νυχτερινή ζωή της πόλης, την καλύτερη σε όλη την επαρχία της Κούβας. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν μια την διανυκτέρευση 

τους  στο Τρινιδάδ ως μία από τις καλύτερες διαμονές τους  στην Κούβα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση 

στα δωμάτια μας  διανυκτέρευση. 

 

8Η ΜΕΡΑ 15/11/22:ΤΡΙΝΙΔΑΔ -  ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 96,9χλμ – ΒΑΡΑΔΕΡΟ 230χλμ 

Μετά το πρωινό ,αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας και το σημερινό ταξίδι ξεκινά με κατεύθυνση το βορρά προς την 

περιοχή της Σάντα Κλάρα. Εκεί μπορείτε να δείτε το Μαυσωλείο του Τσε Γκεβάρα. Περιήγηση στην Σάντα Κλάρα. 

Προτείνουμε μεσημεριανό γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. Έπειτα  αναχώρηση και μεταφορά στη διάσημη παραλία 

του Βαραδέρο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια μας  διανυκτέρευση. 

 

9Η ΜΕΡΑ 16/11/22: ΒΑΡΑΔΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 

Πρωινό και ελεύθερη μέρα ή προαιρετική εκδρομή στο Κάγιο 

Μπλάνκο. Είναι μία από τις πιο διάσημες κρουαζιέρες στο 

νησί. Αναχώρηση το πρωί για τη μαρίνα του Βαραδέρο, όπου 

θα επιβιβαστούμε σε καταμαράν για τη σημερινή μας 

εξόρμηση. Θα περάσουμε ανάμεσα από νησιά με μαγκρόβιες, 

θα βουτήξουμε προαιρετικά για οποίον θέλει στα ανοιχτά, θα 

χορέψουμε και θα πιούμε στο κατάστρωμα (η εκδρομή είναι all 

inclusive), πριν φτάσουμε στο χώρο όπου βρίσκονται τα 

δελφίνια, ανοιχτά στη θάλασσα, όπου μας περιμένει μια  

μοναδική εμπειρία: μπαίνουμε στο νερό και τα αγγίζουμε, τα αγκαλιάζουμε, τα φιλάμε (και μας ανταποδίδουν το φιλί!), 

τα σηκώνουμε (!) κι όποιος επιθυμεί τα πιάνει και από τα πτερύγια για να τον κάνουν μια μικρή βόλτα. Η εκδρομή μας 

δεν τελειώνει εδώ: ακολουθεί παραμονή στο ακατοίκητο τροπικό νησί Κάγιο Μπλάνκο, όπου θα έχουμε δύο ώρες στη 

διάθεσή μας να απολάυσουμε τόσο την κατάλευκη παραλία του, όσο και το μπουφέ. Η επιστροφή, ανέμου επιτρέποντος, 

γίνεται με πανιά, για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας  Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο μας και διαμονή σε all inclusive ξενοδοχείο μας στο Βαραδέρο. 

  



10Η  & 11Η & 12Η   ΜΕΡΑ 17-18-19/11/22: ΒΑΡΑΔΕΡΟ 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να χαλαρώσετε στα τροπικά νερά της παραλίας του  Βαραδέρο. Διαμονή σε all 

inclusive ξενοδοχείο στο Βαραδέρο. 

 

13Η ΜΕΡΑ 20/11/22: ΒΑΡΑΔΕΡΟ- ΑΒΑΝΑ 145χλμ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 18,8χλμ 

Πρωινό και αναχώρηση γεμάτοι εικόνες παίρνουμε το δρόμο τις επιστροφής για την Αβάνα. Περιορισμένος ελεύθερος 

χρόνος στην Αβάνα για το τελευταίο μας καφέ ή ρούμι ή πουρό μας και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας για την 

πτήση μας στην Μαδρίτη. Άφιξη στις 21/11/22. 

 

 

14Η ΜΕΡΑ 21/11/22: ΜΑΔΡΙΤΗ 

Άφιξη στην Μαδρίτη μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια μας διανυκτέρευση. 
 

15Η ΜΕΡΑ 22/11/22: ΜΑΔΡΙΤΗ- ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση μας και επιστροφή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ΝΥΚΤΕΣ ΚΟΥΒΑ + 2 ΝΥΧΤΕΣ ΜΑΔΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2480€  

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 670€ 
 

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
✓ Αεροπορικά εισιτήρια  Αθήνα – Αβάνα - Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού  

✓ Δώρο 2 βράδια στην Μαδρίτη για να παρακολουθήσουμε προαιρετικά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον σόου με φλαμέγκο 

(Τablao)  

✓ 23 κιλά βαλίτσα και 8 κιλά μια χειραποσκευή  

✓ Ξενοδοχείο 4* στην Αβάνα 4 νύκτες με πρωινό  

✓ Ξενοδοχείο 4* στο Τρινιδάδ 1 νύκτα με βραδινό φαγητό  

✓ Ξενοδοχείο 4* στο Σιενφουεγος 1 νύκτα all inclusive  

✓ Ξενοδοχείο  5* στο Βαραδέρο 3 νύκτες all inclusive  

✓ Ξενοδοχείο  4* στην Μαδρίτη 2 νύκτες  με πρωινό  

✓ Φόροι ξενοδοχείων 

✓ Όλες οι μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές του προγράμματος 

✓ Πρωινό καθημερινά  

✓ 4 φαγητά στο σύνολο , 3 φαγητά στο ξενοδοχείο στο Βαραδέρο και 1 φαγητό στο ξενοδοχείο στο Τρινιδαδ  

✓ Ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής ευθύνης 

✓ Ιατρική περίθαλψη  

✓ Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού 

✓ Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός  

✓ Βίζα Κούβας (χρειαζόμαστε το διαβατήριο σας και να είναι σε  εξάμηνη ισχύ)  

✓ 2 βραδινές μεταφορές από την Αβάνα στο κέντρο και επιστροφή  

✓ Φόροι αεροδρομίων 

✓  οι τιμές είναι υπολογισμένες με βάση το κόστος του καυσίμου 

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ 

✓ Ότι αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνεται ή είναι προαιρετικό   

✓ βόλτα με vintage αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 50 

✓ ειδικές τιμές για τα τοπικά εισιτήρια Χανιά ή Ηράκλειο – Αθήνα και Αθήνα – Χανιά ή Ηράκλειο .  

 
                                                  ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ 

1. ΣΥΝΟΔΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

3. ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ  

4. ΒΙΝΙΑΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΡΩΝ  

5. ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΑΔΕΡΟ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΊΒΙΚΗΣ ΜΕ 

ΤΥΡΚΟΥΑΖ ΝΕΡΑ ΣΕ ALL INCLUSIVE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 



6. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΥΑΜΑ 

7. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ ΤΗΝ << ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ >> ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ  

8. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΛΙΚΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 

ΤΗΣ SALSA, ΤΟ ΤΡΙΝΙΔΑΔ  

9. Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΤΕ 

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 

10. ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΟΥΒΑ? ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΟΙ ΜΟΥΣΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΦΩΝΕΣ 
 

*Σημειώστε ότι η σειρά των εκδρομών/δραστηριοτήτων μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς 
προειδοποίηση αλλά χωρίς να παραλειφθεί τίποτε από αυτά που περιγράφονται στο πρόγραμμα. 

 

• Για την εξασφάλιση της θέσης απαιτείται  το ποσό των 750€ σαν προκαταβολή 

• 2η προκαταβολή έως 29/7/22 300 € 

• Διαβατήριο σε 6μηνη ισχύει  

• Εξόφληση 45 ήμερες πριν την αναχώρηση.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


