
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΚοούύββαα 

ΤΤοο δδιιααµµάάννττιι ττηηςς ΚΚααρρααϊϊββιικκήήςς 
ΑΑββάάνναα,, ΒΒααρρααδδέέρροο,, ΣΣάάνντταα ΚΚλλάάρραα,, ΤΤρριιννιιδδάάδδ,, ΣΣιιεεννφφοουυέέγγοοςς,, 

ΓΓκκΟΟΥΥααµµάά,, ΠΠιιννάάρρ ννττεελλ ΡΡΙΙΟΟ,, ΒΒιιννιιάάλλεεςς 

ΚΚΟΟΥΥββαα…… έένναα κκόόσσµµηηµµαα σσττηηνν θθάάλλαασσσσαα ττηηςς ΚΚααρρααϊϊββιικκήήςς,, µµιιαα χχώώρραα µµεε ππλλΟΟΥΥσσιιαα ιισσττΟΟρρΙΙαα,, φφυυσσιικκήή 

ΟΟµµΟΟρρφφιιάά,, υυππέέρρΟΟχχεεςς ππααρρααλλΙΙεεςς κκααιι ααυυθθεεννττιικκΟΟΥΥςς,, ααππλλΟΟΥΥςς κκααιι φφιιλλόόξξεεννΟΟΥΥςς ααννθθρρώώππΟΟΥΥςς.. 

ΗΗ µµΟΟΥΥσσιικκήή κκααιι ΟΟ χχΟΟρρόόςς κκυυρριιααρρχχΟΟΥΥΝΝ ππααννττΟΟΥΥ.. 

ΗΗ γγεεννιικκήή ααττµµόόσσφφααιιρραα ττηηςς χχώώρρααςς µµααςς µµεεττααφφέέρρεειι σσττηη δδεεκκααεεττΙΙαα ττΟΟΥΥ 11996600,, µµααςς ττΟΟ θθυυµµΙΙζζΟΟΥΥΝΝ άάλλλλωωσσττεε 

κκααιι τταα ααυυττΟΟκκΙΙΝΝηητταα--ααννττΙΙκκεεςς ππΟΟΥΥ κκυυκκλλΟΟφφΟΟρρΟΟΥΥΝΝ αακκόόµµαα σσττΟΟΥΥςς δδρρόόµµΟΟΥΥςς ττηηςς.. 



ΈΈννααςς ππρρΟΟΟΟρριισσµµόόςς ιιδδιιααΙΙττεερρΟΟςς κκααιι µµΟΟΝΝααδδιικκόόςς σσττΟΟΝΝ κκόόσσµµΟΟ σσααςς ππεερριιµµέέννεειι κκααιι εεµµεεΙΙςς 

γγννωωρρΙΙζζΟΟΥΥµµεε ττΟΟΝΝ κκααλλύύττεερρΟΟ ττρρόόππΟΟ γγιιαα νναα σσααςς δδεεΙΙξξΟΟΥΥµµεε όόλλεεςς ττΟΟΥΥ ττιιςς ΟΟµµΟΟρρφφιιέέςς!! 

 

ΟΟιι ΚΚααλλύύττεερρεεςς ΣΣττιιγγµµέέςς µµααςς 

 

❖❖  44 ∆∆ιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς σσττηηνν ΑΑββάάνναα σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο MMeelliiaa CCoohhiibbaa 55** ήή σσττΟΟ MMeelliiaa 

HHaavvaannaa 55** 
 

❖❖  11 ∆∆ιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη µµεε ηηµµιιδδιιααττρροοφφήή σσττοο ΤΤρριιννιιδδάάδδ σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο MMeemmoorriieess 

TTrriinniiddaadd ddee MMaarr 44** 
 

❖❖  22 ∆∆ιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς σσττοο ΒΒααρρααδδέέρρΟΟ σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο MMeelliiaa IInntteerrnnaacciioonnaall 55** aallll 

iinncclluussiivvee,, έένναα ααππόό τταα κκααλλύύττεερραα κκααιι ππιιοο αακκρριιββάά ξξεεννοοδδοοχχεείίαα σσεε οολλόόκκλληηρροο ττοο 

ΒΒααρρααδδέέρροο!!!!!! 

❖❖  ΕΕππΙΙσσκκεεψψηη  σσττοο  ΜΜΟΟΥΥσσεεΙΙΟΟ  ττηηςς  HHaabbaannaa  CClluubb  γγιιαα  νναα  γγννωωρρΙΙσσοουυµµεε  ττηηνν  ιισσττοορρΙΙαα  

κκααιι  ττοονν  ττρρόόπποο ππααρρααγγωωγγήήςς ττοουυ ρροούύµµιι 

❖❖  ΒΒόόλλτταα µµεε ααµµεερριικκάάννιικκαα ααυυττΟΟκκΙΙΝΝηητταα--ααννττΙΙκκεεςς γγιιαα νναα ααπποολλααύύσσοουυµµεε ττηηνν ααττµµοοσσφφααιιρριικκήή 

ΑΑββάάνναα ττωωνν ́́ 6600ςς 
 

❖❖  ΘΘέέαα ττηηςς κκοοιιλλάάδδααςς ΒΒιιννιιάάλλεεςς ααππόό ττοο ππααρρααττηηρρηηττήήρριιοο ΛΛΟΟςς ΧΧαασσµµΙΙΝΝεεςς ((LLooss JJaazzmmiinneess)) 

❖❖  ΒΒααρρκκάάδδαα σσττοο υυππόόγγεειιοο πποοττάάµµιι ττηηςς ΣΣππηηλλιιάάςς ττΟΟΥΥ ΙΙννδδιιάάννΟΟΥΥ µµεε ττοουυςς 

σσττααλλαακκττΙΙττεεςς κκααιι ττοουυςς σσττααλλααγγµµΙΙττεεςς 

❖❖  ΕΕππΙΙσσκκεεψψηη  σσεε  ππααρραασσκκεευυαασσττήήρριιΟΟ  ππΟΟΥΥρρωωνν γγιιαα  νναα  γγννωωρρΙΙσσοουυµµεε  ττοονν  ττρρόόπποο  

εεππεεξξεερργγαασσΙΙααςς  κκααιι ττυυπποοπποοΙΙηησσηηςς ττωωνν φφηηµµιισσµµέέννωωνν χχεειιρροοπποοΙΙηηττωωνν πποούύρρωωνν ττηηςς 

ΚΚοούύββααςς 

❖❖  ΒΒόόλλτταα µµεε ττααχχύύππλλοοαα σστταα κκααννάάλλιιαα ττοουυ ΕΕθθννιικκΟΟΥΥ ΠΠάάρρκκΟΟΥΥ ΓΓκκΟΟΥΥααµµάά γγιιαα νναα δδοούύµµεε 

ττηηνν ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή ττωωνν ΙΙννδδιιάάννωωνν ΤΤααΐΐννοοςς 

❖❖  ΕΕππΙΙσσκκεεψψηη σσττοο ΕΕκκττρρΟΟφφεεΙΙΟΟ ΚΚρρΟΟκκΟΟδδεεΙΙλλωωνν σσττοο ΕΕθθννιικκόό ΠΠάάρρκκοο ΓΓκκοουυααµµάά 
 

❖❖  ΠΠΟΟλλύύ έέµµππεειιρρΟΟςς ΈΈλλλληηννααςς ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννΟΟδδόόςς ττΟΟΥΥ γγρρααφφεεΙΙΟΟΥΥ µµααςς κκααιι 

ΚΚΟΟΥΥββααννόόςς εεππΙΙσσηηµµΟΟςς ξξεεννααγγόόςς 



 

11ηη µµέέρραα:: ΑΑθθήήνναα -- ΑΑββάάνναα 

Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Κούβας, την Αβάνα, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 

22ηη µµέέρραα:: ΑΑββάάνναα -- ΜΜααττάάννσσααςς -- ΒΒααρρααδδέέρρΟΟ 

Πρωινή  άφιξη  στο  αεροδρόµιο  της  Αβάνας  και  αναχώρηση  για  το  κοσµοπολΙτικο  θέρετρο  Βαραδέρο  µέσω  µιας 

ενδιαφέρουσας διαδροµής στην βόρεια ακτογραµµή. Θα κάνουµε µΙα στάση στην γέφυρα τΟΥ ΜπακΟΥρανάΟ για 
να απολαύσουµε τη µοναδική θέα της περιοχής θα περάσουµε από την πόλη Ματάνσας, που θεωρεΙται η πόλη της 
διανόησης και θα δούµε τις παλιές αντλΙες άντλησης πετρελαΙΟΥ. Άφιξη στην µαγευτική παραλΙα του Βαραδέρο και 
τακτοποΙηση στο ξενοδοχεΙΟ. ∆εΙπνΟ. ∆ιανυκτέρευση. 

Σηµειώστε ότι όλα τα γεύµατα και τα πΟτά στΟ ξενΟδΟχεΙΟ τΟΥ ΒαραδέρΟ συµπεριλαµβάνΟΝται στην τιµή!  

33ηη µµέέρραα:: ΒΒααρρααδδέέρρΟΟ,, ΕΕλλεεύύθθεερρηη µµέέρραα 

((ΠΠρρΟΟααιιρρεεττιικκήή κκρρΟΟΥΥααζζιιέέρραα µµεε ΚΚααττααµµααρράάνν σσττΟΟ ΚΚάάγγιιΟΟ ΜΜππλλάάννκκΟΟ)) 
Ελεύθερη  µέρα  για  να  απολαύσετε  µΙα  από  τις  πιο  όµορφες  παραλΙες  της  Κούβας.  ΜπορεΙτε  να  επιδοθεΙτε  σε 
διάφορες  προαιρετικές  θαλάσσιες  δραστηριότητες,  να  κάνετε  µια  βόλτα  στο  τοπικό  παζάρι  ή  να  επισκεφθεΙτε  το 
∆ελφινάριο. ΕµεΙς  προτεΙΝΟΥµε κρουαζιέρα µε Καταµαράν  στο  Κάγιο Μπλάνκο  (Cayo Blanco, Λευκό  Νησάκι), ένα 

καταπράσινο νησΙ µε χρυσή άµµο και εξωτική παραλΙα µε γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά! Η εκδροµή ξεκινά το 

πρωΙ  από  τη  ΜαρΙΝα  του  Βαραδέρο  και  περιλαµβάνει  απεριόριστα  τοπικά  κοκτέιλ  και  αναψυκτικά  στο  σκάφος, 
καθώς και φαγητό µε θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο. Στάση σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεΙ 
χρόνος  και  εξοπλισµός  (µάσκες, προσωπικοΙ  αναπνευστήρες  και  βατραχοπέδιλα) για  να  εξερευνήσετε  τον  ύφαλο 

και  την  πολύχρωµη  υποβρύχια  ζωή  γύρω  του.  Στο  Κάγιο  θα  υπάρχει  χρόνος  για  κολύµπι  και  ηλιοθεραπεΙα. 
Συµπεριλαµβάνεται µεσηµεριανό γεύµα µε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Επιστροφή στο ξενοδοχεΙΟ το απόγευµα. 

 



****** ΣΣηηµµεεΙΙωωσσηη:: Να τονΙσουµε ότι το ξενοδοχεΙΟ Memories εΙΝαι ένα µη επαρκώς συντηρηµένο ξενοδοχεΙΟ που δεν 
αρέσει στον επισκέπτη, αλλά αποτελεΙ µια από τις ελάχιστες λύσεις διαµονής στην περιοχή του Τρινιδάδ, λόγω του 

ότι διαθέτει µεγάλο αριθµό δωµατΙων. 

44ηη µµέέρραα:: ΒΒααρρααδδέέρρΟΟ -- ΚΚααρρννττέέννααςς -- ΣΣάάνντταα ΚΚλλάάρραα -- ΤΤρριιννιιδδάάδδ 

Σήµερα  το  πρωΙ  θα  αναχωρήσουµε 

µέσω της αποικιακής πόλης 
Καρντένας για τη Σάντα Κλάρα, 
την πόλη που σχετΙστηκε άµεσα µε 
τον µεγάλο επαναστάτη-σύµβολο, 
τον Τσε Γκεβάρα. Θα επισκεφθούµε 
τον µουσειακό χώρο µε το 
µαυσωλεΙΟ του Τσε και των 
συντρόφων του που σκοτώθηκαν 
στη ΒολιβΙα τον Οκτώβριο του 1967, 
καθώς και τα 4 βαγόνια από το 
θωρακισµένο τραΙΝΟ του δικτάτορα 
ΜπατΙστα   που   εκτροχιάστηκε   από 

τον Τσε και τους Μπαρµπούδος του 
στις 29/9/1958. ΣυνεχΙζουµε για το 
γραφικό, αποικιακό Τρινιδάδ, την 
πόλη  που  Ιδρυσαν  οι  ΙσπανοΙ  στις 

αρχές του 16ου αιώνα και η 
UNESCO την έχει περιλάβει στον 
κατάλογο των πόλεων παγκόσµιας 
πολιτιστικής  κληρονοµιάς.  Φθάνοντας  θα  περπατήσουµε  στην  Plaza  Mayor,  την  κεντρική  πλατεΙα  της  πόλης  θα 

επισκεφθούµε  το  ροµαντικό  µουσεΙΟ,  το  σπΙτι  του  παλιού  ευγενούς  Μπρινιέ  και  τον  ενοριακό  ναό  ΣαντΙσιµα 

Τρινιδάδ, ενώ, στο  παραδοσιακό  καφενεΙΟ-µπαρ  La Canchánchara, θα  απολαύσουµε  το  τοπικό  ποτό  από  ρούµι, 
µέλι και λεµόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους σκλάβους για να πάρουν δυνάµεις και να αντέξουν τη σκληρή 
δουλειά στις φυτεΙες. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια µε τα πολύχρωµα µαγαζιά ή 
για  ψώνια  στα  υπαΙθρια  παζάρια  και  συνεχΙζουµε  για  το  ξενοδοχεΙΟ  µας  στην  χερσόνησο  Ανκόν  του  Τρινιδάδ. 
∆εΙπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

 

55ηη µµέέρραα:: ΤΤρριιννιιδδάάδδ -- ΣΣιιεεννφφΟΟΥΥέέγγΟΟςς -- ΓΓκκΟΟΥΥααµµάά -- ΑΑββάάνναα 

Σήµερα θα αναχωρήσουµε για το 
ΣιενφΟΥέγΟς, το "Μαργαριτάρι του 
Νότου" όπως αποκαλεΙται, λόγω της 

οµορφιάς του ιστορικού του 
κέντρου-µνηµεΙΟ  πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της UNESCO. Η πόλη 
ιδρύθηκε το 1819 από Γάλλους 
αποΙκους  και  αποτελεΙ  ένα  από  τα 

σηµαντικότερα λιµάνια της χώρας. 
Κατά τη διάρκεια της πανοραµικής 
µας ξενάγησης στην πόλη θα 
σταµατήσουµε στο θέατρο Τοµάς 
ΤερΙ και στο εντυπωσιακό Παλάθιο 
ντε Βάγιε, αριστούργηµα 
εκλεκτικισµού - συνδυασµός 
ροµανικής, γοτθικής, ενετικής και 
µαυριτανικής  τεχνοτροπΙας. 
ΣυνεχΙζουµε για την Χερσόνησο 
Ζαπάτα, όπου θα επισκεφθούµε το 
Εθνικό ΠάρκΟ ΓκΟΥαµά (Guamá), 
το οποΙΟ έχει χαρακτηρισθεΙ από την 

UNESCO ως σηµαντική βιόσφαιρα 
για το περιβάλλον. Πρόκειται για µια 
τεράστια λιµνοθάλασσα, που 

σχηµατΙζεται από εκβολές ποταµών και ενώνεται µε την θάλασσα στο σηµεΙΟ του Κόλπου των ΧοΙρων. Στην εΙσοδο 

του  πάρκου  βρΙσκεται  το  ΕκτροφεΙΟ  ΚροκοδεΙλων, το  οποΙΟ  θα  επισκεφθούµε. Στη  συνέχεια  θα  περιηγηθούµε  µε 

ταχύπλοα σκάφη στα κανάλια του πάρκου για να δούµε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος, τα γλυπτά που 
απεικονΙζουν  σκηνές  της  καθηµερινότητάς  τους,  καθώς  και  την  αναπαράσταση  Ινδιάνικου  χωριού  µε  τις  καλύβες 

κατασκευασµένες σε δεκάδες νησΙδες που συνδέονται µε την όχθη µε ξύλινα µονοπάτια-γέφυρες. Μετά την 
επΙσκεψή µας θα αναχωρήσουµε για την Αβάνα. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποΙηση στο ξενοδοχεΙΟ. ∆ιανυκτέρευση. 



 
 

66ηη µµέέρραα:: ΑΑββάάνναα,, ΞΞεεννάάγγηησσηη 

Η σηµερινή µας ξενάγηση στην παλιά και την 
µοντέρνα πόλη της Αβάνας ξεκινά από την 
ΠλατεΙα της Επανάστασης µε το µνηµεΙΟ του 
Χοσέ ΜαρτΙ και τις τεράστιες 
προσωπογραφΙες  του  Τσε  Γκεβάρα  και  του 

ΚαµΙλο Σιενφουέγος, γνωστή από τις 
µεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις οµιλΙες του 
Φιντέλ Κάστρο. Στη συνέχεια θα περάσουµε 
από το αριστοκρατικό προάστιο Μιραµάρ, που 
πριν την επανάσταση ήταν τόπος κατοικΙας 
πλούσιων επιχειρηµατιών, µε την επιβλητική 
Πέµπτη λεωφόρο, αντΙστοιχη µε εκεΙΝην της 
Νέας Υόρκης. Θα δούµε το ιστορικό κτΙριο του 
ΠανεπιστηµΙΟΥ της Αβάνας, θα διασχΙσουµε τη 

"σύγχρονη" συνοικΙα Βεδάδο και την περΙφηµη 

παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν (Malecón) και 
θα καταλήξουµε στην πλατεΙα του ΚαπιτωλΙΟΥ 
- πιστό αντΙγραφο του αντΙστοιχου της 
Ουάσινγκτον   των   ΗΠΑ.   ΜπαΙΝΟΥµε   πλέον 

στην Habana Vieja/Παλιά Αβάνα, 
προστατευόµενη από την UNESCO ως 
πολιτιστική κληρονοµιά της ανθρωπότητας, η 
οποΙα   φιλοξενεΙ   µερικά   από   τα   ωραιότερα 

αποικιακά κτΙρια της Καραϊβικής. Θα 
επισκεφθούµε την µοναδική ελληνική 
ορθόδοξη εκκλησΙα της Καραϊβικής - τον Άγιο 
Νικόλαο - και στη συνέχεια, περπατώντας, θα 
δούµε  την  ΠλατεΙα  του  ΑγΙΟΥ  ΦραγκΙσκου  της 

ΑσΙζης (Plaza de San Francisco de Asis), την 
Παλιά ΠλατεΙα (Plaza Vieja), την ΠλατεΙα των 
Όπλων (Plaza de las Armas), την ΠλατεΙα του 
Καθεδρικού (Plaza de la Catedral) και τον 
"ναΐσκο" Templete. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούµε το ΜουσεΙΟ της Habana Club, 
όπου θα µυηθούµε στην ιστορΙα της 
παραγωγής του ρούµι και θα έχουµε τη 
δυνατότητα να το γευθούµε και θα 
καταλήξουµε στο φρούριο El Moro µε τη 
µαγευτική  του  θέα,  καθώς  βρΙσκεται  σε  περΙΟπτη  θέση  στον  λόφο  πάνω  από  την  εΙσοδο  του  λιµανιού.  Γεύµα, 
επιστροφή στο ξενοδοχεΙΟ και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα θα έχουµε την ευκαιρΙα να γνωρΙσουµε την 
ατµοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς κάνοντας µΙα βόλτα µε αµερικάνικα αυτοκΙΝητα-αντΙκες της δεκαετΙας του ΄50. 
Επιστροφή στο ξενοδοχεΙΟ. ∆ιανυκτέρευση. 



77ηη µµέέρραα:: ΑΑββάάνναα,, ΗΗµµεερρήήσσιιαα ΕΕκκδδρρΟΟµµήή ΒΒιιννιιάάλλεεςς//ΠΠιιννάάρρ ννττεελλ ΡΡΙΙΟΟ 

Πρωινή  αναχώρηση  για  τη  δυτικότερη  επαρχΙα 

της  Κούβας,  το  Πινάρ  δελ  ΡΙΟ  (Pinar  del  Rio), 
όπου καλλιεργούνται καπνά για τα καλύτερα 
πούρα στον κόσµο. ΕπΙσκεψη σε 
παρασκευαστήριΟ πΟΥρων, όπΟΥ θα 
γνωρΙσΟΥµε τΟΝ τρόπΟ επεξεργασΙας και 
τυπΟπΟΙησης των φηµισµένων χειρΟπΟΙητων 
πΟΥρων της ΚΟΥβας από πραγµατικΟΥς 
τεχνΙτες τΟΥ εΙδΟΥς και συνεχΙζουµε για την 
µαγευτική κοιλάδα Βινιάλες. Η βόλτα µας εδώ θα 
σας µεΙΝει αξέχαστη: πράσινοι βελούδινοι 
λοφΙσκοι, γνωστοΙ µε το όνοµα µογκότες 
(mogotes) που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού 
στον κόσµο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι 
και σχεδόν απόκοσµοι… πανύψηλα 
φοινικόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές 
µε   ποτάµια   συνθέτουν   ένα   τοπΙΟ   πραγµατικά 

υπέροχο.         ΕπΙσκεψη στην          τεράστια 

ΤοιχογραφΙα/ΒραχογραφΙα της ΠροϊστορΙας και 
στη Σπηλιά του Ινδιάνου µε τους σταλακτΙτες και 
τους σταλαγµΙτες, για να διασχΙσουµε µε µικρή 
βάρκα το υπόγειο ποτάµι της. Γεύµα σε τοπικό 
εστιατόριο µέσα σε ένα µοναδικό περιβάλλον µε 
ζωντανή µουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα 
σταµατήσουµε στο παρατηρητήριο ΛΟς ΧασµΙΝες 
(Los Jazmines) µε την εκπληκτική θέα σε 
ολόκληρη την κοιλάδα Βινιάλες. Άφιξη στην Αβάνα 
και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτεΙΝΟΥµε 

να κάνετε µια βόλτα στην Habana Vieja και να 
απολαύστε τα αγαπηµένα ποτά του Έρνεστ 
Χέµινγουεϊ: daiquirí (ντάκουιρι) στο Floridita και 
mojito (µοχΙτο) στο Bodeguita del Medio. 

88ηη µµέέρραα:: ΑΑββάάνναα,, ΕΕλλεεύύθθεερρηη µµέέρραα 

Ηµέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να απολαύσουµε 
την µοναδική αυτή πόλη µε την γοητεΙα των ΄60ς, 
να περιπλανηθούµε στο ιστορικό της κέντρο, να 
φωτογραφΙσουµε τις απόκρυφες γωνιές της, να 
κάνουµε τα ψώνια µας και να δοκιµάσουµε 
υπέροχα κοκτέιλ µε τους ήχους ζωντανής 
µουσικής στα δεκάδες µπαράκια. 

99ηη µµέέρραα:: ΑΑββάάνναα -- ΠΠττήήσσηη γγιιαα ΑΑθθήήνναα 

Ελεύθερος   χρόνος   το   πρωΙ   για   µια   τελευταΙα 

βουτιά και γεύµα, ανάλογα µε την ώρα της 
αναχώρησης. Μεταφορά στο αεροδρόµιο της 
Αβάνας Άφιξη στο αεροδρόµιο και επιβΙβαση στην 
πτήση επιστροφής για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 

1100ηη µµέέρραα:: ΆΆφφιιξξηη σσττηηνν ΑΑθθήήνναα 
 

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς 

❖ Οι ανωτέρω εκδροµές και επισκέψεις ενδέχεται να 

πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά 

❖ Εάν κατά την ηµέρα της προγραµµατισµένης επΙσκεψης 

κάποιος από τους αναγραφόµενους χώρους εΙΝαι 

κλειστός, θα αντικατασταθεΙ µε άλλον (όπου αυτό εΙΝαι 

εφικτό) 

❖ Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 



15/11 TK 1846 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:15 - 23:40 

16/11 TK 183 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΒΑΝΑ 02:30 - 07:35 

 

23/11 
TK 183 ΑΒΑΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 

(µέσω Καράκας) 

 

09:00 - 09:30 +1 

24/11 TK 1849 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 13:50 - 14:15 

 

 
 

Τιµή κατ' άτοµο 

 
Για τις 10 πρώτες κρατήσεις 

3ο άτοµο 
∆ίκλινο 

έως 12 ετών 

 
Μονόκλινο 

(Βραδινή πτήση από Αθήνα και άφιξη στην 

Αβάνα το πρωί της επόµενης µέρας) 

1.845€ 1.755€ 2.260€ 

 

ΠΠεερριιλλααµµββάάννΟΟΝΝττααιι 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µέσω ενδιάµεσου σταθµού µε Turkish Airlines 

❖ 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στΟ ξενΟδΟχεΙΟ Melia Cohiba 5* ή στΟ Melia Havana 5* 

❖ 1 ∆ιανυκτέρευση µε ηµιδιατρΟφή στο Τρινιδάδ στο ξενοδοχεΙΟ Memories Trinidad de Mar 4* 

Να τονΙσουµε ότι το ξενοδοχεΙΟ Memories εΙΝαι ένα µη επαρκώς συντηρηµένο ξενοδοχεΙΟ που δεν αρέσει στον 
επισκέπτη, αλλά αποτελεΙ µια από τις ελάχιστες λύσεις διαµονής στην περιοχή του Τρινιδάδ, καθώς διαθέτει µεγάλο 

αριθµό δωµατΙων 
❖ 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχεΙΟ Melia Internacional 5* all inclusive 

❖ Πρωινό καθηµερινά και επτά (7) γεύµατα, όπως παρακάτω: 

∆ύο γεύµατα στην Αβάνα - ένα κατά την επΙσκεψη της πόλης και ένα στην ολοήµερη εκδροµή στο Βινιάλες, 
ηµιδιατροφή στο Τρινιδάδ 

και All inclusive στο 
Βαραδέρο 

❖ Όλες οι µεταφορές, 
ξεναγήσεις και εκδροµές, 
όπως αναγράφονται στο 
πρόγραµµα µε πολυτελές 
κλιµατιζόµενο πούλµαν 

❖ Βόλτα στην Αβάνα µε 
παλιά Αµερικάνικα 
αυτοκΙΝητα 

❖ Όλες οι εΙσοδοι, όπως 
αναγράφονται στο 
πρόγραµµα 

❖ Πολύ έµπειρος Έλληνας συνοδός του γραφεΙΟΥ µας και Κουβανός επΙσηµος ξεναγός 

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

❖ ΒΙζα Κούβας** 

∆∆εενν ΠΠεερριιλλααµµββάάννΟΟΝΝττααιι 

❖ Φόροι  αεροδροµΙων,  επΙΝαυλος  καυσΙµων,  φιλοδωρήµατα,  αχθοφορικά  ταξιδιωτική  ασφάλεια  και  ασφάλεια 

COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: + € 745 
❖ Όσα τα γεύµατα δεν αναγράφονται στο πρόγραµµα 

❖ Προσωπικά έξοδα, προαιρετικές εκδροµές ή δραστηριότητες, που δεν αναγράφονται στο πρόγραµµα ή 
αναγράφονται ως προαιρετικά, προτεινόµενα κλπ. 

ΟΟιι  ΠΠττήήσσεειιςς  µµααςς  µµεε  TTuurrkkiisshh  AAiirrlliinneess   

**ΓΓιιαα ττηηνν έέκκδδΟΟσσηη ΒΒΙΙζζααςς ααππααιιττεεΙΙττααιι ΦΦωωττΟΟττυυππΙΙαα ∆∆ιιααββααττηηρρΙΙΟΟΥΥ µµεε ααππααρρααΙΙττηηττηη 66µµηηννηη ιισσχχύύ ααππόό 

ττηηνν ηηµµεερρΟΟµµηηννΙΙαα ττηηςς ααννααχχώώρρηησσηηςς 

Αναχώρηση: 15/11 ~ 10 µέρες 


