
Αβάνα 
 

Ένα ολοκληρωμένο οδοιπορικό 
εξωτική φύση του Γουαμά,

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: 

 

 

Λίγα λόγια για την Αβάνα
Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 
χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλά
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 
αρχιτεκτονικών μορφών 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευ
 

Λίγα λόγια για τo Σιενφουέγος
Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονικ
βρίσκεται το μεγαλύτερο 
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ
Σιενφουέγος
 

Λίγα λόγια για τo Τρινιδάδ
Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
Κούβας,
της αποικιοκρατικής περιόδου. Τα μοναδικά κτί
αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη
μοναδικής φυσικής ομορφιάς
 

Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο
Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο 
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 
τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρα
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση

27 Δεκεμβρίου 2019 με την 

Αβάνα – Γουα
     

ολοκληρωμένο οδοιπορικό 
εξωτική φύση του Γουαμά,

ιστορικά μνημεία,

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: 

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
 
 

από

Λίγα λόγια για την Αβάνα
Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 
χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλά
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 
αρχιτεκτονικών μορφών 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευ

Λίγα λόγια για τo Σιενφουέγος
Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονικ
βρίσκεται το μεγαλύτερο 
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ
Σιενφουέγος. 

Λίγα λόγια για τo Τρινιδάδ
Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 

, με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρ
της αποικιοκρατικής περιόδου. Τα μοναδικά κτί
αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη
μοναδικής φυσικής ομορφιάς

Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο
Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο 
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 
τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρα
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση

19 και 23 Δεκεμβρίου 2019 με τη 
Δεκεμβρίου 2019 με την 

Γουαμά 
ολοκληρωμένο οδοιπορικό 

εξωτική φύση του Γουαμά, το ιστορικό Σιενφουέγος, το μοναδικό Τρινιδάδ 
ιστορικά μνημεία, και το

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: 

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Αναχωρήσεις στις 19, 23 και 2
από 2.190

Λίγα λόγια για την Αβάνα 
Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 
χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλά
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 
αρχιτεκτονικών μορφών - από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Η 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευ

Λίγα λόγια για τo Σιενφουέγος
Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονικ
βρίσκεται το μεγαλύτερο εργοστάσιο τσιμέντου του νησιού, διυλιστήριο
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ

Λίγα λόγια για τo Τρινιδάδ 
Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 

με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρ
της αποικιοκρατικής περιόδου. Τα μοναδικά κτί
αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ενώ στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία Ανκόν (Playa Ancon) 

Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο 
Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο 
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 
τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρα
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση

19 και 23 Δεκεμβρίου 2019 με τη 
Δεκεμβρίου 2019 με την 

Best of Cuba
μά – Σάντα Κλάρα 

ολοκληρωμένο οδοιπορικό των σημαντικότερων
το ιστορικό Σιενφουέγος, το μοναδικό Τρινιδάδ 

και το εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ,

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Αναχωρήσεις στις 19, 23 και 2
190 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή 

Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 
χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλά
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Η 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευ

Λίγα λόγια για τo Σιενφουέγος 
Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονικ

εργοστάσιο τσιμέντου του νησιού, διυλιστήριο
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρ

της αποικιοκρατικής περιόδου. Τα μοναδικά κτί
αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη

ενώ στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία Ανκόν (Playa Ancon) 

Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο 
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 
τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρα
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση

ΤΙΜΕΣ 
19 και 23 Δεκεμβρίου 2019 με τη 

Δεκεμβρίου 2019 με την Turkish

Best of Cuba
Σάντα Κλάρα 
των σημαντικότερων

το ιστορικό Σιενφουέγος, το μοναδικό Τρινιδάδ 
εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ,

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Αναχωρήσεις στις 19, 23 και 2
ΤΕΛΙΚΗ τιμή 

Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 
χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλά
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Η 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευ

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονικ

εργοστάσιο τσιμέντου του νησιού, διυλιστήριο
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρ

της αποικιοκρατικής περιόδου. Τα μοναδικά κτίρια και οι πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο 
αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη

ενώ στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία Ανκόν (Playa Ancon) 

Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γ
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 
τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρα
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση

ΤΙΜΕΣ 
19 και 23 Δεκεμβρίου 2019 με τη Swiss

Turkish από Αθήνα

Best of Cuba
Σάντα Κλάρα – Σιενφουέγος 
των σημαντικότερων προορισμών 

το ιστορικό Σιενφουέγος, το μοναδικό Τρινιδάδ 
εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ,ΦΥΣΗ,
 

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Αναχωρήσεις στις 19, 23 και 2
ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό

αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 
χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλά
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Η 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευ

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονικ

εργοστάσιο τσιμέντου του νησιού, διυλιστήριο
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρ

ρια και οι πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο 
αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη

ενώ στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία Ανκόν (Playa Ancon) 

της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γ
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 
τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρατηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για 
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση. 

ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ
 

Swiss από Αθήνα, 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Best of Cuba
Σιενφουέγος 

προορισμών της Δυτικής Κούβας. Τ
το ιστορικό Σιενφουέγος, το μοναδικό Τρινιδάδ με την νε

εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα 

ΦΥΣΗ, ΝΥΚΤΕΡ

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Αναχωρήσεις στις 19, 23 και 27 
με Ελληνόφωνο ξεναγό

αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 
χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάσσοντας την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το 
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευ

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονικ

εργοστάσιο τσιμέντου του νησιού, διυλιστήριο, εργοστάσιο ζάχαρης και ναυπηγείο. Το όνομά του αρχικά 
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρχιτεκτονική της αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα 

ρια και οι πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο 
αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη βρίσκεται η οροσειρά Εσκαμπράι 

ενώ στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία Ανκόν (Playa Ancon) 

της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γ
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 

τηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για 
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 

& ΠΑΡΟΧΕΣ
Αθήνα, 9 ημέρες

& Θεσσαλονίκη

Best of Cuba 
Σιενφουέγος  Τρινιδάδ

της Δυτικής Κούβας. Τ
με την νεοαποικιακή αρχιτεκτονική και

εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Κούβα

 Δεκεμβρίου 
με Ελληνόφωνο ξεναγό

αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 

σσοντας την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το 
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 
ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευτικό για την εποχή μας.

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονική του απεικονίζεται η Γαλλική επιρροή. Εδώ 

εργοστάσιο ζάχαρης και ναυπηγείο. Το όνομά του αρχικά 
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρ

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
χιτεκτονική της αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα 

ρια και οι πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο 
ρίσκεται η οροσειρά Εσκαμπράι 

ενώ στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία Ανκόν (Playa Ancon) με τα

της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γ
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 

τηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για 
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 

& ΠΑΡΟΧΕΣ 
9 ημέρες/ 7 διανυκτερεύσεις

& Θεσσαλονίκη, 10 ημέρες

Τρινιδάδ – Βαραδέρο
της Δυτικής Κούβας. Την ατμοσφαιρική Αβάνα

οαποικιακή αρχιτεκτονική και
παραθαλάσσια
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στην Κούβα

Δεκεμβρίου 
με Ελληνόφωνο ξεναγό

αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 

σσοντας την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το 
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 

τικό για την εποχή μας.

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
ή του απεικονίζεται η Γαλλική επιρροή. Εδώ 

εργοστάσιο ζάχαρης και ναυπηγείο. Το όνομά του αρχικά 
ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε στρατηγού και κυβερνήτη Χοσέ 

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
χιτεκτονική της αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα 

ρια και οι πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης δίνουν τη μοναδική 
ρίσκεται η οροσειρά Εσκαμπράι (Sierra del Escambray),

με τα ζεστά νερά της Καραϊβικής.

της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γαλαζοπράσινης θάλασσας
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 

τηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για 
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 

/ 7 διανυκτερεύσεις
10 ημέρες/ 7 διανυκτερεύσεις

Βαραδέρο
ην ατμοσφαιρική Αβάνα

οαποικιακή αρχιτεκτονική και
παραθαλάσσια θέρετρα. 
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στην Κούβα  

Δεκεμβρίου  
με Ελληνόφωνο ξεναγό 

αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 

σσοντας την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το 
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 

τικό για την εποχή μας. 

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Κούβας 
ή του απεικονίζεται η Γαλλική επιρροή. Εδώ 

εργοστάσιο ζάχαρης και ναυπηγείο. Το όνομά του αρχικά 
ατηγού και κυβερνήτη Χοσέ 

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
χιτεκτονική της αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα 

της πόλης δίνουν τη μοναδική 
(Sierra del Escambray),

ζεστά νερά της Καραϊβικής.

αλαζοπράσινης θάλασσας
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 

τηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για 
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
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Βαραδέρο 
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οαποικιακή αρχιτεκτονική και τα 
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αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και 
της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ 

σσοντας την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το 
μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των 

σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα 

της Κούβας με 
ή του απεικονίζεται η Γαλλική επιρροή. Εδώ 

εργοστάσιο ζάχαρης και ναυπηγείο. Το όνομά του αρχικά 
ατηγού και κυβερνήτη Χοσέ 

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της 
χιτεκτονική της αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα 

της πόλης δίνουν τη μοναδική 
(Sierra del Escambray), 

ζεστά νερά της Καραϊβικής. 

αλαζοπράσινης θάλασσας, της 
λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό 

τηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για 
την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 

 
/ 7 διανυκτερεύσεις 



 

BEST OF CUBA  
ΕΚΔΡΟΜΗ 

Deluxe κατηγορία 4* & 5* 
Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

*SPECIAL PRICE* 
Επιβάρυνση μονόκλινου 

9 ημέρες/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχ: 19 Δεκεμβρίου από Αθήνα 2.265 € 360 € 

9 ημέρες/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχ: 23 Δεκεμβρίου από Αθήνα 2.395 € 390 € 

10 ημέρες/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχ: 27 Δεκεμβρίου από Θεσ/νίκη 2.190 € 390 € 

10 ημέρες/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχ: 27 Δεκεμβρίου από Αθήνα 2.290 € 390 € 

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

Special Price - Ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 και για 
περιορισμένο αριθμό συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. 

 
Διαμονή & Ξενοδοχεία 
 

Τοποθεσία Διανυκτερεύσεις Deluxe ξενοδοχεία Τύπος δωματίου Διατροφή 

Αβάνα Τέσσερις (4) MELIA HAVANA 5* deluxe  Standard δωμάτιο  Πρωινό 

Σιενφουέγος Μία (1) MELIA San Carlos 4* superior Standard δωμάτιο Ημιδιατροφή 

Βαραδέρο Δύο (2) GRAND MEMORIES 5*  Superior δωμάτιο All inclusive 

 
Η τιμή περιλαμβάνει: 
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με αναχώρηση από και προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη  
 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 Havana 5 * με πρωινό (standard δωμάτιο) 
 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Grand Memories 5* με all inclusive διατροφή (superior δωμάτιο) 
 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο San Carlos 4* sup με ημιδιατροφή (standard δωμάτιο) 
 Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
 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 στο Βινιάλες, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο) 
 Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Έλληνα, πολύ έμπειρο συνοδό του γραφείου μας (μόνιμο κάτοικο Κούβας) και Κουβανό επίσημο ξεναγό 
 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 

 
Πτήσεις με την Swiss Air στις 19 & 23/12: 

Αναχώρηση από Αθήνα 
Αριθμός 
πτήσης Δρομολόγιο Ώρες 

πτήσεων 
LX 1843 Αθήνα - Ζυρίχη 06.20-08.10 
LX 8032 Ζυρίχη - Αβάνα 12.40-18.00 
LX 8033 Αβάνα - Ζυρίχη 20.00-11.30 
LX 1838 Ζυρίχη - Αθήνα 13.05-16.40 

 

 
 



Πτήσεις με την Turkish Airlines στις 27/12: 
 

Αναχώρηση από Αθήνα Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 
Αριθμός 
πτήσης 

Δρομολόγιο Ώρες 
πτήσεων 

Αριθμός 
πτήσης 

Δρομολόγιο Ώρες 
πτήσεων 

TK 1844 Αθήνα-Κωνσταντινούπολη 21.40–00.15 TK 1894 Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη 21.35–23.55 
TK 183 Κωνσταντινούπολη-Αβάνα 02.05–07.55 TK 183 Κωνσταντινούπολη-Αβάνα 02.05–07.55 
TK 183 Αβάνα-Κωνσταντινούπολη 09.25–10.05 TK 183 Αβάνα-Κωνσταντινούπολη 09.25–10.05 

TK 1849 Κωνσταντινούπολη-Αθήνα 13.15–13.50 TK 1893 Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη 20.15–20.45 
 
Καθημερινό Πρόγραμμα 
 
1η ημέρα: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη – Πτήση για Αβάνα, άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αργά το απόγευμα (πτήσεις με Swiss) 
ή νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας (πτήσεις με Turkish) στο αεροδρόμιο “Χοσέ Μαρτί” της Αβάνα. Ο αντιπρόσωπος μας θα σας 
περιμένει εκεί και θα σας συνοδέψει στο ξενοδοχείο.  
 

2η 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. 
 

3η ημέρα: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή στo Βινιάλες 
Πρωινή αναχώρηση για τo Pinar del Rio και την κοιλάδα του Viniales, ένα από τα εντυπωσιακότερα τοπία του νησιού με μοναδικούς 
σχηματισμούς λόφων από πωρόλιθο, καρστικοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, ονομαζόμενοι (Mogote). Πρωτη μας σταση, στο 
παρατηρητήριο Τζασμίνες, απ’ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κοιλάδα και την γύρω περιοχή και αποτελεί ιδανικό 
σημείο για αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την Σπηλιά του Ινδιάνου, ένα σπήλαιο 
με σταλακτίτες και σταλαγμίτες του οποίου ένα μέρος της διαδρομής είναι υδάτινο και γίνεται με βάρκες κατά ομάδες. Επόμενος 
σταθμός η βραχογραφία διαστάσεων 120 Χ 160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην πλαγιά λόφου από πωρόλιθο, που αναπαριστά την 
εξέλιξη της φυσικής ζωής στην Κούβα και την εξέλιξη των ειδών, από τους Αμμωνίτες, στονHommo Sapiens. Γεύμα και πριν την 
επιστροφή μας στην Αβάνα, θα επισκεφτούμε την Finca Montesino, που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο  Autopista Este – Oeste. Εκεί 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την διαδικασία παρασκευής των πούρων, από κορυφαίο τεχνίτη , τις αποθήκες αποξήρανσης του 
καπνού, καθώς και τα χωράφια όπου καλλιεργείται ο καλύτερος καπνός στον κόσμο. Επιστροφή στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. 
Διάρκεια: 8 ώρες. Διατροφή: Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα 
 

4η ημέρα: Αβάνα – 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 
 

5η ημέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα – Βαραδέρο 
Μετά το πρόγευμα, 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 το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής 
από την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις πολυάριθμες καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και 
χρόνος ελεύθερος. Διατροφή: All Inclusive 
 

6η 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 
 

7η ημέρα: Βαραδέρο - Αβάνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τη θάλασσα και τις παροχές του ξενοδοχείου σας. Γεύμα (ανάλογα 
με την ώρα αναχώρησης)  και ξεκινάμε για την Αβάνα, μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις 
παλιές αντλίες άντλησης πετρελαίου, θα περάσουμε από την πόλη Ματάνσας, που θεωρείται η πόλη της διανόησης και θα κάνουμε 
μία στάση στην γέφυρα του Μπακουρανάο για να απολαύσουμε τη μοναδική θέα της περιοχής.  Διατροφή: Πρωινό 
 

8η ημέρα: Αβάνα – πτήση για Ελλάδα 
Χρόνος ελεύθερος στην Αβάνα για να 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. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας. Διατροφή: Πρωινό. 
 

9η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα 
Άφιξη στη Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού, που αποτελεί 
εμπειρία ζωής.  
 
Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να 
παραληφτεί οτιδήποτε.  
 
 

Προαιρετικές εκδρομές & δραστηριότητες 

ΑΒΑΝΑ  
Ολοήμερη εκδρομή στις Τεράσας  
Πρωινή αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι δυτικά στην περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario, για να 
επισκεφθούμε τους κήπους με τις ορχιδέες στη Σορόα – μια πανέμορφη τοποθεσία, χώρος αναπαραγωγής και καλλιέργειας, 700 
ειδών ορχιδέας, από της οποίες οι 250 είναι ενδημικές. Ακολουθεί επίσκεψη στους υπέροχους, κρυμμένους μέσα στα βουνά - ύψους 
22 μέτρων - καταρράκτες, που καταλήγουν σε μια φυσική πισίνα, στην οποία όποιος το επιθυμεί μπορεί να κολυμπήσει. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την περιοχή Τεράσας, 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 το σπίτι του 
διάσημου Κουβανού λαϊκού τραγουδιστή Πόλο Μοντανέ. Στην συνέχεια, θα χαλαρώσουμε με έναν καφέ ή αναψυκτικό στο καφέ της 
λίμνης, όπου μπορείτε προαιρετικά να κάνετε μια όμορφη βαρκάδα στην λίμνη ή βόλτα με αλόγα και για τους πιο τολμηρούς, να 
διασχίσετε τη λίμνη με Canopy. Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 7-8 ώρες 
 

ΒΑΡΑΔΕΡΟ 
Ολοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο με γεύμα θαλασσινών & κολύμπι με δελφίνια 
Η εκδρομή ξεκινά το πρωί με την μεταφορά από το ξενοδοχείο στην Μαρίνα του Βαραδέρο για να επιβιβαστούμε στο σκάφος. 
Περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, και φαγητό με θαλασσινά στο Κ. 



Μπλάνκο.Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής με 
εξοπλισμό (μάσκα, αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν και την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσουμε με 
εκπαιδευμένα δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο  στην ανοικτή θάλασσα. Με την άφιξη στο 
Κάγιο Μπλάνκο ελεύθερος χρόνος στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα του νησιού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το απόγευμα και δείπνο. Διάρκεια: 8 ώρες 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ και ΤΕΛΙΚΕΣ 
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 
- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παρακάτω όρους  
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά  
- Παραλαβή δωματίων: 15.00 & Παράδοση δωματίων: 11.00 
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την 
πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 
- 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 
- Για το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου  
- 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 
 

Special Price 
Ειδική τιμή του ατομικού & ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση & προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 και για 
περιορισμένο αριθμό συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 
 

Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 35% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 25 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

Πολιτική ακυρωτικών 
Σας ενημερώνουμε για την πολιτική ακυρωτικών των προμηθευτών του πακέτου (αερ. εταιρεία, ξενοδοχεία, τοπικές υπηρεσίες) 
Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση – 150 € ανά άτομο 
Σε περίπτωση ακύρωσης 15-29 ημέρες πριν την αναχώρηση – 50% της συνολικής τιμής 
Σε περίπτωση ακύρωσης 0-15 ημέρες πριν την αναχώρηση – 100% της συνολικής τιμής 
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 
Για το ταξίδι σας στην Κούβα χρειάζεστε τουριστική βίζα και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια τα οποία προμηθεύεστε από το γραφείο 
μας. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.  Όσοι ταξιδιώτες είναι 
αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας για να 
πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που 
παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας από δική σας ευθύνη. 
 

 



Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε την Κούβα. Η Κούβα, καθώς βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, χαρακτηρίζεται από 
σχετικά παρόμοιο ετήσιο κλίμα. Η χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους – τη υγρή (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την ξηρή (μεταξύ 
Νοεμβρίου και Απριλίου) και δεν παρατηρούνται ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα. Κατά την υγρή 
περίοδο παρατηρείται αυξημένη υγρασία που δίνει την αίσθηση υψηλότερης θερμοκρασίας η οποία σπανίως υπερβαίνει τους 33 
βαθμούς Κελσίου. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιθανές σύντομες βροχές ή καταιγίδες κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες, που 
διαρκούν λίγο και ο ξάστερος ουρανός επανέρχεται.  
 

 

Προκαταβολή & Εξόφληση 
-Με την κράτηση σας απαιτείται προκαταβολή 40% της τελική τιμής ανά άτομο 
-Εξόφληση συμμετοχής μέχρι 25 ημέρες πριν την αναχώρηση 
 

Τρόποι πληρωμής 
-Με μετρητά στο γραφείο μας 
-Με πιστωτική η χρεωστική κάρτα στο γραφείο μας 
-Με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς 
 


