
 

 

∆ιάρκεια: 9 ηµέρες 
 

Αναχωρήσεις: 11, 24/5,  6, 20/6, 2, 12, 21/7  1, 6, 9, 11, 20/8, 

5, 19, 25/9 

 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ 

Αβάνα - Σιενφουέγος– Βαραδέρο 

 

Λίγα µέρη στον κόσµο συνδυάζουν πολιτισµό, φύση και εκρηκτικό ταµπεραµέντο. Η 
Κούβα τα διαθέτει όλα. Το νησί διαθέτει τη γλύκα του ζαχαροκάλαµου, τη µυρωδιά 
του φρεσκοτυλιγµένου πούρου και τον αισθησιασµό της σάλσα. Είναι ένα νησί γεµάτο 
πάθος. Εξέθρεψε επαναστάτες, ενέπνευσε συγγραφείς και συνεχίζει να συγκινεί 
όσους την επισκέπτονται. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πρόγραµµα Εκδροµής 

 

1
η
 ηµέρα: Αθήνα – Αβάνα 

Συγκέντρωση στο διεθνή αερολιµένα Αθηνών Ε. Βενιζέλος και αναχώρηση µε 
προορισµό την Αβάνα. Εκεί θα σας περιµένει η ξεναγός µας στην Κούβα που θα σας 
συνοδεύσει στο ξενοδοχείο σας. Ποτό-κοκτέιλ καλωσορίσµατος, τακτοποίηση στα 
δωµάτια σας και διανυκτέρευση. 

 

2
η
 ηµέρα: Αβάνα – Ξενάγηση πόλης 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούµε για την ξενάγηση µας στην 
όµορφη πόλη της Καραϊβικής. Θα ξεκινήσουµε από την Πλατεία της Επανάστασης µε 
τις τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα και του Καµίλο Σιενφουέγκος. Στη 
συνέχεια θα περάσουµε από το Πανεπιστήµιο της Αβάνας, θα διασχίσουµε τη 
"σύγχρονη" συνοικία του Βεδάδο µε την κεντρική πλατεία Copelia και την περίφηµη 
παραλιακή λεωφόρο Malecón και θα καταλήξουµε στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο 
του ιδίου στην Ουάσινγκτον. Η περιήγηση µας αλλάζει ρυθµό και µπαίνουµε στην 
Habana Vieja ή Παλιά Αβάνα, Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και 
προστατευόµενη από την UNESCO από το 1982, η οποία φιλοξενεί µερικά από τα 
ωραιότερα αποικιακά κτίρια στην Καραϊβική. Θα ξεναγηθούµε στο µουσείο µε το 
εθνικό τους ποτό το «ρούµι», το οποίο θα δοκιµάσουµε. Έπειτα θα επισκεφτούµε τη 
µοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο, και στη 
συνέχεια περπατώντας θα δούµε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης, την 
Παλιά Πλατεία, και την Πλατεία των Όπλων. Είσοδος στην εντυπωσιακή µικρογραφία 
της Παλιάς Αβάνας και τέλος θα συνεχίσουµε προς την Καθεδρική Πλατεία τον 
‘‘ναΐσκο’’ Templete και το Castillo de La Fuerza Real. Θα τελειώσουµε τη βόλτα µας 
µε επίσκεψη στο πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο, σε θέση περιωπής στην είσοδο του 
λιµανιού µε µαγευτική θέα. Επιστροφή και απόγευµα ελεύθερο. 

3
η
 ηµέρα: Αβάνα – Βινιάλες - Πινάρ δελ Ρίο 

Μετά το πρωινό αναχωρούµε για την µαγευτική κοιλάδα Βινιάλες στη δυτικότερη 
επαρχία της Κούβας, το Πινάρ δελ Ρίο, όπου καλλιεργούνται τα καπνά για τα 
καλύτερα πούρα στον κόσµο. Επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων για να δούµε από 
κοντά την επεξεργασία τους. Η βόλτα µας στην κοιλάδα του Βινιάλες θα σας µείνει 
αξέχαστη καθώς θα αντικρύσετε πράσινους βελούδινους λοφίσκους, γνωστοί µε το 
όνοµα mogotes, που δεν υπάρχουν αλλού στον κόσµο, ξεπηδούν από την κοιλάδα 
κατάφυτοι και σχεδόν απόκοσµοι, πλαισιωµένοι µε πανύψηλα φοινικόδεντρα, 
καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές µε ποτάµια, συνθέτοντας ένα µαγευτικό τοπίο. 
Έπειτα θα δούµε την τεράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας στη Σπηλιά του Ινδιάνου 
και θα διασχίσουµε µε µικρή βάρκα το υπόγειο ποτάµι της. Ακολουθεί µεσηµεριανό 
γεύµα σε τοπικό εστιατόριο σ`ένα µοναδικό περιβάλλον µε ζωντανή µουσική. 
Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουµε µια στάση στο παρατηρητήριο Λος Χασµίνες 
µε µαγευτική θέα στην κοιλάδα του Βινιάλες. Άφιξη στην Αβάνα . 



4
η
 ηµέρα: Αβάνα – Βόλτα µε αυτοκίνητα Αντίκες! 

Πρωινό και ελεύθερη µέρα να την αξιοποιήσετε όπως επιθυµείτε. Εµείς όµως θα σας 
προφέρουµε µια ανεπανάληπτη εµπειρία, µια βόλτα µε αυτοκίνητα Αντίκες σε µια 
υπέροχη διαδροµή στο καταπράσινο εξωτικό δάσος της Αβάνας. Στον ελεύθερο χρόνο 
σας επισκεφθείτε το µεγάλο παζάρι της πόλης όπου θα βρείτε κοσµήµατα και 
διακοσµητικά αντικείµενα κατασκευασµένα από ξύλο, κουκούτσια φρούτων και 
λαχανικών, δέρµα και δόντια κροκοδείλου, παπιέ µασέ ή πηλό, αλλά και έργα 
ζωγραφικής τέχνης (αποφύγετε να αγοράσετε αντικείµενα και κοσµήµατα που είναι 
φτιαγµένα από µαύρα κοράλλια ή καβούκια θαλάσσιων χελωνών καθώς εκτός από το 
ότι είναι παράνοµα, η συγκοµιδή τους προξενεί σηµαντικά οικολογικά προβλήµατα). 
Περπατήστε στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, πιείτε ένα φρέσκο χυµό από 
"φρούτα µπόµπα" η γνωστή σε µας παπάγια ή "γκουαγιάµπα" υπό τους ήχους ενός 
νοσταλγικού σον ή µπολέρο, και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο σας περπατώντας κατά 
µήκος της περίφηµης παραλιακής λεωφόρου Malecón, αγναντεύοντας το 
ηλιοβασίλεµα και τον ήλιο να χάνεται στη θάλασσα σε µια πανδαισία χρωµάτων. 

5
η
 ηµέρα: Αβάνα – Γκουαµά – Σάντα Κλάρα – Σιενφουέγκος 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα για µία συναρπαστική µίνι 
κρουαζιέρα µε ταχύπλοο σκάφος στο «Νησί του Θησαυρού» στο Γκουαµά, τη 
µεγαλύτερη φυσική λίµνη της Κούβας, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται µια 
αναπαράσταση ινδιάνικου χωριού µε τα σπίτια χτισµένα πάνω στη λίµνη και 
συνδέονται µε την όχθη µε ξύλινα µονοπάτια-γέφυρες. Η αρχιτεκτονική των 
Ινδιάνων Ταΐνο και 32 γλυπτά µε αναπαραστάσεις από τις καθηµερινές 
δραστηριότητες της ζωής τους ταξιδεύουν τους επισκέπτες εκατοντάδες έτη πίσω στο 
χρόνο. Στο ‘‘Λα Μπόκα’’, την είσοδο των καναλιών που οδηγούν στη λίµνη, βρίσκεται 
η ‘‘Φάρµα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων’’ που θα επισκεφτούµε. Τα ζώα αυτά, 
σηµαντικό κοµµάτι της άγριας πανίδας της Κούβας, προστατεύονται στο φυσικό τους 
περιβάλλον από το ανεξέλεγκτο κυνήγι. Αναχώρηση για τη Σάντα Κλάρα, πόλη που 
σχετίστηκε άµεσα µε τον µεγάλο επαναστάτη σύµβολο Τσέ Γκεβάρα. Επίσκεψη στο 
Μαυσωλείο και Μουσείο του Τσε στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ, και στο τραίνο του 
Batista που κατέλαβαν οι επαναστάτες. Αναχώρηση για το Σιενφουέγκος, πόλη 
χτισµένη το 1819 από Γάλλους άποικους και ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια της 
χώρας. Πανοραµική ξενάγηση στην πόλη µε στάση στην κεντρική πλατεία µε το 
κατάλευκο άγαλµα της θεάς Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το θέατρο Tomas Terry, το 
∆ηµαρχείο και το κλασσικό κτήριο του Πανεπιστηµίου. Άφιξη στο ξενοδοχείο σας, 
πάνω στη θάλασσα, στη στενή χερσόνησο της ‘‘Punta Gorda’’ και περιήγηση στο 
διπλανό  “Palacio del Valle”, ένα άκρως εντυπωσιακό κτίριο 100 ετών, αρχιτεκτονικό 
αριστούργηµα, συγκέρασµα ροµαντικής, γοτθικής, ενετικής και µαυριτανικής 
τεχνοτροπίας. Από τα κελάρια και τα επιβλητικά σαλόνια, θα ανεβούµε στην ταράτσα 
του Παλατιού, όπου η θέα της πόλης και του ηλιοβασιλέµατος µαγεύει. Τακτοποίηση 
στα δωµάτια σας, και ελεύθερο υπόλοιπο της ηµέρας. ∆είπνο στο ξενοδοχείο. 

6
η
 ηµέρα: Σιενφουέγκος – Τρινιδάδ –Βαραδέρο 

Πρωινό. Αναχώρηση για το γραφικό Τρινιδάδ, πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί στις 
αρχές του 16ου αιώνα, ανακηρυγµένο ως Μνηµείο Παγκοσµίας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς από την UNESCO το 1986. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία Πλάσα δε 
Άρµας µε αποικιακά κτίρια, στο ‘‘Μουσείο Cantero’’ και στο παραδοσιακό καφενείο La 
Canchánchara, όπου σας προτείνουµε να δοκιµάσετε το τοπικό ποτό από ρούµι, µέλι 
και λεµόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους σκλάβους για να πάρουν δυνάµεις. Στη 



συνέχεια αναχώρηση για τη µαγευτική παραλία του Βαραδέρο. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

7
η
 ηµέρα: Βαραδέρο 

Ελεύθερη µέρα για να απολαύσετε µία από τις πιο όµορφες παραλίες της Κούβας. 
Προσφέρονται διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, µπορείτε να κάνετε 
µια βόλτα από το τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το δελφινάριο. Σηµειώστε ότι όλα 
τα γεύµατα και τα ποτά στο ξενοδοχείο σας περιλαµβάνονται στην τιµή. Προαιρετική 
κρουαζιέρα στο Καγιο Μπλανκο µε κολύµπι µε δελφίνια. Αναχώρηση µε καταµαράν 
για το ερηµονήσι του Καγιο Μπλανκο (Cayo Blanco η αλλιώς λευκό νησάκι). Στάση 
καθοδόν σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεί χρόνος και εξοπλισµός 
(µάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον 
ύφαλο και την πολύχρωµη υποβρύχια φύση γύρω του. Στάση επίσης σε ένα 
περιφραγµένο χώρο µεσοπέλαγα, όπου φιλοξενούνται δελφίνια και θα σας δοθεί η 
ευκαιρία να κολυµπήσετε µαζί τους. Στο Καγιο θα έχετε χρόνο να κάνετε µπάνιο η 
ηλιοθεραπεία. Συµπεριλαµβάνεται µεσηµεριανό γεύµα σε µπούφε µε φρέσκα ψάρια, 
αστακούς και άλλα θαλασσινά ψητά στα κάρβουνα. Επιστροφή στο Βαραδερο µε 
ρούµι, σαλσα και πολύ κέφι και χορό…! 

8
η
 - 9

η
 ηµέρα: Βαραδέρο – Αθήνα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για µια τελευταία βουτιά. Στη συνέχεια 
αναχωρούµε για το αεροδρόµιο της Αβάνας, διασχίζοντας την κοιλάδα Ματάνσας µε 
φόντο τις όµορφες ανατολικές ακτές και την οµώνυµη πόλη µε τα πολλά γεφύρια και 
τα δύο εντυπωσιακά ποτάµια. Άφιξη στο αεροδρόµιο, όπου θα πάρουµε την πτήση 
της επιστροφής µε ενδιάµεση αλλαγή αεροσκάφους σε ευρωπαϊκή πόλη. Οι όµορφες 
αναµνήσεις και εικόνες από την µαγευτική Κουβά, θα σας συνοδεύουν πάντα! 
 

Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο: δίκλινο µονόκλινο  

    
 

Ξενοδοχεια 4*/5* 

1.195 € 380 € 

  

   

Ξενοδοχεια 5*/5* 1.295 € 395 € 

   

Περιλαµβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικού ναύλου µέσω ευρωπαϊκής πόλης 
• ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4*Sup & 5* συµπεριλαµβανοµένων και φόρων 

ξενοδοχείων • Πρωινό σε µπουφέ καθηµερινά 
• 2 γεύµατα στην Αβάνα σε τοπικά εστιατόρια 
• 1 γεύµα στο Σιενφουεγκος  



• Πλήρης διατροφή & ποτά στο Βαραδέρο 
• Μεταφορές, εκδροµές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο 

πρόγραµµα µε κλιµατιζόµενο ιδιωτικό πούλµαν  

• Έµπειρος ελληνόφωνος ξεναγός καθ ’όλη τη διαµονή στην Κούβα  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

∆εν περιλαµβάνονται: 

• Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων  

• Βίζα Κούβας 
• Ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προδιαγραφές της Κουβανικής κυβέρνησης (€ 635 στο σύνολο όλα τα 
παραπάνω)  

• Φιλοδωρήµατα για τοπικούς οδηγούς και ξεναγούς τα οποία πληρώνονται επί 
τόπου 

• Όλα τα γεύµατα και τα αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονται στο 
πρόγραµµα ή αναφέρονται σαν προαιρετικά ή προτεινόµενα  

• Προαιρετικές εκδροµές, διασκεδάσεις  

• Φόρος εξόδου της Κούβας, ο οποίος αντιστοιχεί σε 25 CUC  

• Φιλοδωρήµατα στους τοπικούς οδηγούς και ξεναγούς, πληρώνονται τοπικά 
προαιρετικά 

 

Σηµειώσεις: 

• Απαραίτητα το ∆ιαβατήριο σας µε 6µηνη ισχύ & βίζα για την έκδοση της 
οποίας χρειαζόµαστε φωτοτυπία του διαβατηρίου  

• Οι ξεναγήσεις, εκδροµές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγµατοποιηθούν  

• Στις τιµές των 5* αφορούν τη διαµονή στην Αβάνα και στο Βαραδερο, στο 
Σιενφουεγος παραµένει 4* καθώς δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.  

• Ο ξεναγός δεν παραµένει κατά τη διάρκεια των ελεύθερων ηµερών, στην 
Αβάνα και στο Βαραδέρο  

• Η σειρά του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει, χωρίς όµως να παραληφθεί 
καµία από τις αναγραφόµενες δραστηριότητες/εκδροµές  

• Για την έκδοση Βίζας απαιτείται: Απαραίτητη 6µηνη ισχύς του διαβατηρίου, 
Φωτοτυπία διαβατηρίου 

 

: 


