
BEST OF CUBA 
(Αβάνα - Τεράσας οροσειρά Sierra Rosario - Γουαμά – Σιενφουέγος -  Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα – Βαραδέρο) 
Χριστούγεννα στο Βαραδέρο – Πρωτοχρονιά στην Αβάνα 

Εγγυημένη αναχωρήση με TURKISH AIRLINES 

24 Δεκεμβρίου - 10 ημέρες & 7 διανυκτερεύσεις 
*Ένα ταξίδι…µια τιµή ! Όλες οι τιµές µας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδροµίων 

 
TOP 10 εμπειρίες του ταξιδιού 

• Ιστορικό κέντρο της Αβάνας – Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και μία από τις ομορφότερες 

πόλεις του Νέου κόσμου, λαμπρό δείγμα της νέο-αποικιακής αρχιτεκτονικής. Περιπλανηθείτε με τη 

βοήθεια του ξεναγού μας στις τέσσερις  βασικές πλατείες και τα σοκάκια της Havana Vieja με τα δεκάδες 

μπαρ και μουσικά στέκια  

• Τρινιδάδ – Πόλη μουσείο, ανακηρυγμένη από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια 

• Βόλτα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκατίας του ‘50 – Ανεπανάληπτη πανοραμική βόλτα στην 

πόλη της  Αβάνας, με τις περίφημες Αμερικανικές αντίκες 

• Εξωτικές παραλίες & Κολύμπι με δελφίνια – Στιγμές ξεκούρασης και μπάνιου στις φημισμένες εξωτικές 

παραλίες της βόρειας ακτογραμμής του νησιού με τα τυρκουάζ νερά και την κατάλευκη ψιλή άμμο. 

• Οροσειρά Sierra Rosario - Mία από τις υψηλότερες οροσειρές της Κούβας. Η μοναδική φύση της περιοχής 

φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού  και είναι 

 χαρακτηρισμένος από την Unesco ως ο πρώτος προστατευμένος βιότοπος της Κούβας  

• Σάντα Κλάρα – Τόπος με έντονη ιστορική μνήμη για την Κούβα. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον 

μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τρένο του Μπατίστα που ανατίναξαν οι 

επαναστάτες στην πιο καθοριστική μάχη της επανάστασης 

• Εθνικό πάρκο Γουαμά – Ανακηρυγμένο από την Unesco ως σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον. 

Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, όπου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων, ενώ θα 

περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου με ταχύπλοο για να δούμε αναπαράσταση της  αρχιτεκτονικής των 

Ινδιάνων Ταΐνος  

• Ματάνθας – Πανοραμική ξενάγηση της πόλης της διανόησης όπως αποκαλείται στην Κούβα 

• Σιενφουέγος – Γνωστό και ως η Νέα Ορλεάνη της Κούβας, λόγω της Γαλλικής επιρροής στην αρχιτεκτονική 

της, και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας 

• Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης – Πλήρης ξενάγηση της Πόλης με τοπικό μας Ελληνόφωνο ξεναγό, για 

να επισκεφθείτε την Αγ. Σοφιά και όλα τα βασικά αξιοθέατά της (Για τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη οι 

οποίοι έχουν αναμονή στην Κωνσταντινούπολη κατά την επιστροφή τους) 

 

Γιατί να μας επιλέξετε  
• Τέλειες ανταποκρίσεις και πτήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη & την Αθήνα με την Turkish Airlines 

•  Τα καλύτερα ξενοδοχεία της Κούβας – μείνετε στο Melia Cohiba 5* deluxe, ένα από τα καλύτερα 

ξενοδοχεία της Αβάνας και το Melia Paradisus Varadero 5* deluxe, το κορυφαίο All Inclusive θέρετρο του 

Βαραδέρο για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης 

• Έμπειρος συνοδός/ ξεναγός – γνωρίστε τις κρυφές γωνιές της Κούβας, με τον DION INSIDER, που θα σας 

μυήσει στον Κουβανέζικο τρόπο ζωής 

 
Δεν πρέπει να χάσετε 

� Να λικνιστώ στους ρυθμούς της salsa και του reggaeton 

� Να περπατήσω στη Μαλεκόν 

� Να περιπλανηθώ στα σοκάκια της παλιάς Αβάνας 

� Να κάνω βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα στο ηλιοβασίλεμα 

� Να γευτώ παγωμένα Daiquiri, Mojito ή Cuba Libre 

� Να δω πως παρασκευάζονται τα παγκοσμίως διάσημα πούρα 

� Να απολαύσω ένα γεύμα με αστακό σε τοπικό paladar & παγωτό στο Coppelia 



� Να παρακολουθήσω ένα τροπικό σόου στο Cabaret Parisien ή στο Tropicana, μια συναυλία ζωντανής 

μουσικής salsa ή latin jazz, μια παράσταση μπαλέτου ή μια ταινία στο σινεμά 

� Να κάνω εκδρομή με το καταμαράν στο νησί Cayo Blanco και να κολυμπήσω με τα δελφίνια 

� Να περιηγηθώ στα δρομάκια του Τρινιδάδ 

� Να καταδυθώ στα νερά της Καραϊβικής για να απολαύσω τον κοραλλιογενή ύφαλο 

� Να απολαύσω ημέρες χαλάρωσης στα παραθεριστικά κέντρα της Κούβας, όπως το διάσημο Βαραδέρο 

 
Τιμές κατά άτομο & παροχές  

 

 

 

Κατηγορία 

Τιμή ανά άτομο 

σε δίκλινο 

Special Price 

Κανονική Τιμή 

ανά άτομο 

σε δίκλινο 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

Deluxe 2.290 € 2.490 € 490 € 

*Ένα ταξίδι…μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων, Βίζα Κούβας & 

ταξιδιωτική ασφάλεια 690 € 

 

- Special Price: Ισχύει για κράτηση έως τις 31 Οκτωβρίου  και για περιορισμένο αριθμό  

 

Διαμονή - Ξενοδοχεία 

 

Τοποθεσία Διανυκτερεύσεις Deluxe ξενοδοχεία Τύπος δωματίου 

Βαραδέρο Δύο (2) MELIA PARADISUS VARADERO 5* deluxe Junior Suite 

Σιενφουέγος Μία (1) MELIA JAQUA 4* superior Standard δωμάτιο 

Αβάνα Τέσσερις (4) MELIA COHIBA 5* deluxe  Standard δωμάτιο  

 

Πτήσεις με την TURKISH AIRLINES : 

 

Αριθμός πτήσης Ημερομηνία Δρομολόγιο Ώρες πτήσεων 

TK 1894 24/12 Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη 2145 - 0010 

TK 183 25/12 Κωνσταντινούπολη - Αβάνα 0225 - 0755 

TK 183 01/01 Αβάνα - Κωνσταντινούπολη 0935 - 1010 +1 

TK 1893 02/01 Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη 2030 - 2050 

 

Αριθμός πτήσης Ημερομηνία Δρομολόγιο Ώρες πτήσεων 

TK 1844 24/12 Αθήνα - Κωνσταντινούπολη 2140 - 0015 

TK 183 25/12 Κωνσταντινούπολη - Αβάνα 0225 - 0755 

TK 183 01/01 Αβάνα - Κωνσταντινούπολη 0935 - 1010 +1 

TK 1849 02/01 Κωνσταντινούπολη - Αθήνα 1310 - 1435 

 

Η τιμή περιλαμβάνει 

� Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα 

� Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια (690 €) 

� Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος 

� 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενoδοχείο Melia Cohiba 5 * με πρωινό (standard δωμάτιο) 

� 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο Melia Jagua 4* με ημιδιατροφή (standard δωμάτιο) 

� 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Paradisus Varadero 5* deluxe με all inclusive (Junior 

suite) 

� Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο 

λεωφορείο 34 θέσεων 

� Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα 

� Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα στην επίσκεψη πόλης και ένα στην 

εκδρομή στις Τεράσας, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο) 



� Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

� Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του γραφείου μας και Κουβανό επίσημο ξεναγό 

� Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης με Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, την τελευταία ημέρα του προγράμματος 

(Για τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη οι οποίοι έχουν αναμονή στην Κωνσταντινούπολη κατά την 

επιστροφή τους) 

� Υποχρεωτικά αχθοφορικά στα  και φιλοδωρήματα για οδηγό ξεναγό 

� Έντυπο υλικό 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

� ΦΠΑ 

  

Η τιμή δεν περιλαμβάνει 

• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.) 

• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα 

• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα 

• Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Κωνσταντινούπολη 

 

Καθημερινό πρόγραμμα 

 

1
η
 ημέρα: Θεσσαλονίκη ή Αθήνα – Πτήση για Αβάνα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω Κωνσταντινούπολης. 

Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.  

Διατροφή: Εν πτήση 

 

2
η
 ημέρα: Αβάνα - Βαραδέρο 

Άφιξη το πρωί στην Αβάνα και αναχώρηση για το Βαραδέρο, μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια 

ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης πετρελαίου και στη διαδρομή, θα κάνουμε μια πανοραμική 

ξενάγηση της πόλης Ματάνσας, που θεωρείται η πόλη της διανόησης. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 

για να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε.  

Διατροφή: All Inclusive 

 

3
η
 ημέρα: Βαραδέρο 

Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για χαλάρωση, 

κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησάκι 

Κάγιο Μπλάνκο. Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του Βαραδέρο και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά 

κοκτέιλ και αναψυκτικά στο σκάφος, και φαγητό με θαλασσινά στο Κ. Μπλάνκο. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να 

θαυμάσετε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής με εξοπλισμό (μάσκα, αναπνευστήρα 

και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν και την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε με εκπαιδευμένα δελφίνια, 

παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο στην ανοικτή θάλασσα. Με την άφιξη στο Κάγιο 

Μπλάνκο, θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα του 

νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα και δείπνο.  

Διατροφή: All Inclusive 

 

4
η
 ημέρα: Βαραδέρο – Γουαμά – Σιενφουέγος   

Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά, προς την Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκεφθούμε το 

εθνικό πάρκο του Γουαμά (Guamá), χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον. 

Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από εκβολές ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα 

στο σημείο του κόλπου των χοίρων, γνωστό από την αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων το 1961. Στην είσοδο 

του πάρκου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων το οποίο θα επισκεφθούμε και στη συνέχεια με τα ταχύπλοα του 

συγκροτήματος, θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος 

και τα γλυπτά με εικόνες από τις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής τους, όπως και την αναπαράσταση 

Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες κατασκευασμένες σε δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα 

μονοπάτια-γέφυρες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους 

άποικους, που αποκαλείται και Νέα Ορλεάνη της Κούβας και είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. 

Θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης, θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο Παλάθιο ντε 

Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

Διατροφή: Ημιδιατροφή 

 



5
η
 ημέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα – Αβάνα 

Μετά το πρόγευμα, θα θα αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ. Με την άφιξη θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη στην πόλη 

μουσείο ανακηρυγμένη από την Unesco μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Χτισμένη το 1514 από τον 

Diego Velazquez Velazquez, η τρίτη παλαιότερη πόλη της Κούβας, αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακού 

χαρακτήρα, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια .Θα περπατήσουμε την Plaza Mayor  κεντρική πλατεία της πόλης 

και θα επισκεφθούμε την παραδοσιακή ταβέρνα Canchanchara όπου θα δοκιμάσουμε το τοπικό ομώνυμο ποτό με 

συνοδεία κουβανέζικης μουσικής. Το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ και ο ενοριακός 

ναός Σαντίσιμα Τρινιδάδ είναι τα σημαντικά σημεία της ξενάγησης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη ιστορική 

πόλη της Σάντα Κλάρα. Η Σάντα Κλάρα έχει ιδιαίτερη σημασία στην ιστορική μνήμη των Κουβανών γιατί εκεί 

δόθηκε η τελευταία νικηφόρα μάχη της επανάστασης. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το 

μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τραίνο που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες. Αναχώρηση για την 

Αβάνα μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής από την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις πολυάριθμες καλλιέργειες 

εσπεριδοειδών. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 

Διατροφή: Πρωινό 

 

6
η
 ημέρα: Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας  

Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας χαρακτηρισμένη από 

την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινώντας από την παλιά Αβάνα (Habana Vieja), 

θα επισκεφθούμε την  πλατεία του Καπιτωλίου, κτήριο αντίστοιχης αρχιτεκτονικής με αυτό της Ουάσιγκτον, την 

πλατεία του Καθεδρικού ναού (Plaza de la Catedral), ένα από τα ωραιότερα σημεία του ιστορικού κέντρου ,την 

Πλατεία των όπλων (Plaza de las Armas) την πιο παλιά πλατεία της πόλης, την πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της 

Ασίζης (Plaza de San Francisco de Asis) όπου βρίσκεται και η ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου και την Παλιά 

πλατεία (Plaza Vieja). Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στον ναΐσκο Templete για να καταλήξουμε στο Μουσείο της 

Habana Club, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να γευθούμε το γνωστό ρούμι και να μυηθούμε στην ιστορία 

παραγωγής του. Το ρούμι συνήθως συνοδεύεται από ένα γευστικό, αρωματικό πούρο Αβάνας και έτσι θα έχουμε 

τη μοναδική εμπειρία να γνωρίσουμε από κοντά την διαδικασία παραγωγής των φημισμένων χειροποίητων 

πούρων της Κούβας με την επίσκεψή μας σε εργοστάσιο παραγωγής τους, για να δούμε από κοντά τα διάφορα 

στάδια παρασκευής και τυποποίησης από πραγματικούς τεχνίτες του είδους. Σειρά έχει η μοντέρνα πόλη και το 

αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ, όπου πριν την επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας πλούσιων 

επιχειρηματιών.  Η Πέμπτη λεωφόρος, επιβλητική και σε αντιστοιχία με αυτή της Νέας Υόρκης, διασχίζει κατά 

μήκος την περιοχή. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την εμβληματική πλατεία της επανάστασης, γνωστή για τις 

μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο μετά την επανάσταση. Αφού επισκεφθούμε 

πανοραμικά το προάστιο του Βεδάδο και το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αβάνας, θα διασχίσουμε την 

παραλιακή λεωφόρο το διάσημο Μαλεκόν  για τα καταλήξουμε στο φρούριο - κάστρο που δεσπόζει στον λόφο 

πάνω από την είσοδο του λιμανιού (Castillo del Μoro). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ισπανική λέξη Μoro 

σημαίνει ένα είδος σκούρου βράχου που διακρίνεται ευκρινώς από τη θάλασσα βοηθώντας την ναυσιπλοΐα, 

δείχνοντας την είσοδο του λιμανιού. Παράλληλα προστάτευε το λιμάνι από τις επιθέσεις των πειρατών ενώ σήμερα 

από τον χώρο του φρουρίου προσφέρεται η καλύτερη πανοραμική θέα της Αβάνας. Γεύμα, επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα 

των 60ς με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και να απολαύσουμε βόλτα στην πόλη. 

Διατροφή: Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα 

 

7
η
 ημέρα: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή στις Τεράσας  

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι στην περιοχή της οροσειράς Sierra 

Rosario. Θα επισκεφτούμε τους κήπους με τις ορχιδέες στη Σορόα, και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 

περιοχή Terrazas. Η περιοχή βρίσκεται στην οροσειρά Sierra Rosario, μία από τις υψηλότερες οροσειρές της 

Κούβας, που από το 1968 εντάχθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης, με αποτέλεσμα το 1985 να 

ανακηρυχθεί από την UNESCO ο πρώτος προστατευόμενος βιότοπος της Κούβας. Η μοναδική φύση της περιοχής 

φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού. Μεταξύ άλλων θα 

επισκεφθούμε την παλιά φυτεία καφέ των Γάλλων αποίκων (1802), θα θαυμάσουμε είδη λαϊκής τέχνης από τους 

κατοίκους του οικισμού και τέλος αν θέλουμε, μπορούμε να κολυμπήσουμε στο ποτάμι με τους μικρούς 

καταρράκτες και την μικρή φυσική πισίνα. Για τους μυημένους και μη, υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα για 

ιππασία στο αγρόκτημα Hacienda Union. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο στην Αβάνα και χρόνος 

ελεύθερος. 

Διατροφή: Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα 

 

8
η
 ημέρα: Αβάνα (ελεύθερη ημέρα) 



Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των 60ς, να 

περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής 

στα δεκάδες μπαράκια, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της και να κάνουμε τα τελευταία ψώνια.  

Διατροφή: Πρωινό 

 

9
η
 ημέρα: Αβάνα – Πτήση επιστροφής 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο το πρωί για την πτήση της επιστροφής. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο. 

Διατροφή: Πρωινό & γεύματα εν πτήσει 

 

10
η
 ημέρα: Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης - Άφιξη στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα 

Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη στις 10.10. Για τους ταξιδιώτες με προορισμό την Αθήνα: Λίγος χρόνος ελεύθερος 

και στη συνέχεια πτήση για Αθήνα. Για τους ταξιδιώτες με προορισμό τη Θεσσαλονίκη: Στην αίθουσα των αφίξεων 

θα μας περιμένει ο τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός, για να μας κάνει μία πλήρη ξενάγηση της Πόλης. Μεταξύ άλλων, 

θα δούμε το αρχιτεκτονικό αριστούργημα της Αγίας Σοφίας, το Μπλε Τζαμί, τη δεξαμενή του Ιουστινιανού, το 

παλάτι του Τοπ Καπί και το Πατριαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στο 

αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην απογευματινή πτήση για την Θεσσαλονίκη, με νωπές τις αναμνήσεις ενός 

μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής.  

 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 

• Τα  Ελληνικά διαβατήρια  χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Κούβα.  

• Τα διαβατήρια θα πρέπει να μη λήγουν εντός 6μήνου από την άφιξη στον προορισμό.  

• Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά για εγγύηση με το check in 

• Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 

νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το 

δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης 

κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

• Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 

• Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού 

εισιτηρίου 

• Δεν απαιτούνται εμβόλια, ούτε συνιστάται χορήγηση αγωγής κατά της ελονοσίας.  

� Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την 

υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο 

 

Ο Insider µας στην Κούβα : Σταύρος Μπουζάνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετα από 25 χρόνια στο χώρο του τουρισμού και στα εξωτικά ταξίδια ,μπορώ 

να πω ότι όσες φορές και να γύριζα πίσω τον χρόνο η επαγγελματική μου 

επιλογή θα παρέμενε ίδια. Το ταξίδι δεν είναι μόνο διασκέδαση ,αλλαγή 

παραστάσεων και χαλάρωση. Είναι πάνω απ’ όλα και μια βαθιά, ουσιαστική, 

παιδευτική διαδικασία που διευρύνει τον γνωστικό μας ορίζοντα και την 

αντίληψή μας για τον κόσμο. Ειδικότερα τα μακρινά ταξίδια στις εξωτικές 

περιοχές του πλανήτη προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και γνώση πολιτισμών 

και τόπων διαφορετικών από τις συνηθισμένες Ευρωπαϊκές 

προσλαμβάνουσες. 
 


