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 ΗΜΕΡΕΣ

Κουβα
Το καλειδοσκόπιο των χρωμάτων

Αβάνα, Βινιάλες
Πινάρ ντελ Ρίο
Γκουαμά
Σιενφουέγος
Τρινιδάδ
Σάντα Κλάρα
Βαραδέρο

Highlights
9

 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΒΑΝΑ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
Κούβας, την Αβάνα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ ΑΒΑΝΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Η σημερινή μας ξενάγηση στην πόλη της Αβάνας ξεκινά από την 
Πλατεία της Επανάστασης με το μνημείο του Χοσέ Μαρτί και τις 
τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο 
Σιενφουέγος, γνωστή από τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο Μιραμάρ 
με την επιβλητική Πέμπτη λεωφόρο. Θα δούμε το ιστορικό κτίριο 
του Πανεπιστημίου της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη "σύγχρονη" 
συνοικία Βεδάδο και την παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν και θα 
καταλήξουμε στην πλατεία του Καπιτωλίου. Μπαίνουμε πλέον στην 
Παλιά Αβάνα, προστατευόμενη από την UNESCO ως πολιτιστική 
κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα 
ωραιότερα κτίρια της Καραϊβικής. Θα επισκεφθούμε τη μοναδική 
ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής - τον Άγιο Νικόλαο - 
και στη συνέχεια, θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της 
Ασίζης, την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων, την Πλατεία 
του Καθεδρικού και τον "ναΐσκο" Templete. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο της Habana Club, όπου θα μυηθούμε 
στην ιστορία της παραγωγής του ρούμι και θα έχουμε τη 
δυνατότητα να το γευθούμε και θα καταλήξουμε στο φρούριο El 
Moro με τη μαγευτική του θέα. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς κάνοντας μία βόλτα 
με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες της δεκαετίας του ΄50. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ ΑΒΑΝΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΙΝΙΑΛΕΣ, ΠΙΝΑΡ ΝΤΕΛ ΡΙΟ
Πρωινή αναχώρηση για τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το 
Πινάρ δελ Ρίο, όπου καλλιεργούνται καπνά για τα καλύτερα πούρα 
στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο, όπου θα γνωρίσουμε 
τον τρόπο επεξεργασίας και τυποποίησης των φημισμένων 
χειροποίητων πούρων της Κούβας από πραγματικούς τεχνίτες του 
είδους και συνεχίζουμε για την κοιλάδα Βινιάλες. Η βόλτα μας εδώ 
θα σας μείνει αξέχαστη: βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα 
μογκότες 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 υπέροχο τοπίο. Επίσκεψη στην τεράστια 
Βραχογραφία της Προϊστορίας και στη Σπηλιά του Ινδιάνου με τους 
σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες, για να διασχίσουμε με βάρκα το 
υπόγειο ποτάμι της. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο σε ένα μοναδικό 
περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα 
σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες με την 
εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα Βινιάλες. Άφιξη στην 
Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε 
μια βόλτα στην Habana Vieja και να απολαύστε τα αγαπημένα ποτά 
του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

5η ΗΜΕΡΑ ΑΒΑΝΑ, ΓΚΟΥΑΜΑ, ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ, ΤΡΙΝΙΔΑΔ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Χερσόνησο Ζαπάτα, όπου θα 
επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Γκουαμά, το οποίο έχει 
χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως 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. Στην είσοδο του πάρκου 
βρίσκεται το Εκτροφείο Κροκοδείλων, το οποίο θα επισκεφθούμε. 
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε με ταχύπλοα σκάφη στα κανάλια του 
πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος. 
Συνεχίζουμε για το Σιενφουέγος, το "Μαργαριτάρι του Νότου" όπως 
αποκαλείται, λόγω της ομορφιάς του ιστορικού του 
κέντρου-μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη 
διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης στην θα σταματήσουμε 
στο θέατρο Τομάς Τερί και στο εντυπωσιακό Παλάθιο ντε Βάγιε, 
αριστούργημα εκλεκτικισμού - συνδυασμός ρομανικής, γοτθικής, 
ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Συνεχίζουμε για το 
ξενοδοχείο μας στη χερσόνησο Ανκόν στο Τρινιδάδ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.*** Ανάλογα την ημερομηνία αναχώρησης η 
διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Σιενφουέγος και μετάβαση την 
επόμενη ημέρα το πρωί στο Τρινιδάδ

4η Ημέρα ΑΒΑΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ
Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική 
αυτή πόλη με την γοητεία των ΄60ς, να περιπλανηθούμε στο 
ιστορικό της κέντρο, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της, 
να κάνουμε τα ψώνια μας και να δοκιμάσουμε υπέροχα κοκτέιλ με 
τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια. 



STORY PLACE Η Αβάνα κρύβει μαγικά πολύχρωμα σημεία για καταπληκτικές
φωτογραφίσεις. Σας προτείνουμε μια φωτογράφιση δίπλα

στα  vintage αυτοκίνητα που θα τα δείτε παντου!

6η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΝΙΔΑΔ, ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ, ΚΑΡΝΤΕΝΑΣ, ΒΑΡΑΔΕΡΟ
Σήμερα θα γνωρίσουμε  το γραφικό, αποικιακό Τρινιδάδ, την πόλη 
που ίδρυσαν οι Ισπανοί τον 16ου αιώνα και η UNESCO την έχει 
περιλάβει στον κατάλογο των πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Θα περπατήσουμε στην Plaza Mayor, θα 
επισκεφθούμε το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς 
Μπρινιέ και τον ενοριακό ναό Σαντίσιμα Τρινιδάδ, ενώ, στο 
παραδοσιακό καφενείο-μπαρ La Canchánchara, θα απολαύσουμε 
το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι. Ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα στα γραφικά σοκάκια με τα πολύχρωμα μαγαζιά ή για ψώνια 
στα υπαίθρια παζάρια. Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα, την πόλη 
που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη-σύμβολο, τον Τσε 
Γκεβάρα. Θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο 
του Τσε και των συντρόφων του που σκοτώθηκαν στη Βολιβία τον 
Οκτώβριο του 1967, καθώς και τα 4 βαγόνια από το θωρακισμένο 
τραίνο του δικτάτορα Μπατίστα που εκτροχιάστηκε από τον Τσε και 
τους Μπαρμπούδος του. Αναχώρηση μέσω της αποικιακής πόλης 
Καρντένας για το κοσμοπολίτικο θέρετρο και τη μαγευτική παραλία 
του Βαραδέρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο 
ξενοδοχείο του Βαραδέρο συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!
7η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΑΔΕΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ 
ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΣΤΟ ΚΑΓΙΟ ΜΠΛΑΝΚΟ)
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες 
παραλίες της Κούβας με προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, 
να κάνετε μια βόλτα στο τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το 
Δελφινάριο. Προτείνουμε κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο 
Μπλάνκο, ένα καταπράσινο νησί με χρυσή άμμο και  γαλάζια  
πεντακάθαρα νερά! Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα 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 δοθεί 
χρόνος και εξοπλισμός (μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και 
βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον ύφαλο και την πολύχρωμη 
υποβρύχια ζωή γύρω του. Στο Κάγιο θα υπάρχει χρόνος για κολύμπι 
και ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα με 
φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 
απόγευμα. 
8η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΑΔΕΡΟ, ΜΑΤΑΝΣΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  & ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια τελευταία βουτιά και γεύμα. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας μέσω μιας διαδρομής στη 
βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης 
πετρελαίου, την πόλη Ματάνσας (πόλη της διανόησης) και θα 
κάνουμε μία στάση στην γέφυρα του Μπακουρανάο για να 
απολαύσουμε τη μοναδική θέα. Άφιξη στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
9η ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη 



Koyba


