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                                            ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΒΒΑΑΣΣ                              XXRRCCUUBB  

99  ΜΜέέρρεεςς  
ΑΑββάάνναα--ΠΠιιννάάρρ  ΝΝττεελλ  ΡΡίίοο--ΣΣάάνντταα  ΚΚλλάάρραα--ΣΣιιέέννφφοουυέέγγοοςς--ΤΤρριιννιιδδάάδδ--ΒΒααρρααδδέέρροο              

 

Αναχωρήσεις:  21/7, 6/8, 11/8 
 
Με πτήσεις της AEROFLOT: 
Λάρνακα – Μόσχα    SU2071 02:00 – 05:40 
Μόσχα – Αβάνα    SU 150 07:10 – 12:35 
Αβάνα – Μόσχα    SU 151 14:25 – 09:00+1 
Μόσχα – Λάρνακα    SU2074 14:20 – 18:10 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΜΟΣΧΑ - ΑΒΑΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 11:00 το βράδυ της προηγούμενης μέρας και 
αναχώρηση για την Αβάνα με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους.  Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο.  Το απόγευμα είναι στην διάθεση σας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  
Διανυκτέρευση. 
 

2η  μέρα :  ΑΒΑΝΑ 
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε  την ξενάγηση μας από την Πλατεία της Επανάστασης με τις 
τεράστιες προσωπογραφίες του  Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουέγος.  Στη συνέχεια θα 
περάσουμε από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη σύγχρονη συνοικία του Βεδάδο και 
την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν και θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο 
αυτού στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Η περιήγηση μας αλλάζει ρυθμό καθώς μπαίνουμε στην παλιά 
Αβάνα, όπου ολόκληρη η παλιά πόλη έχει ανακηρυχθεί το 1982 από την UNESCO σε παγκόσμιο 
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια  στην 
Καραϊβική.  Θα ξεναγηθούμε στο μουσείο του Ρουμιού και ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μοναδική 
Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο και την εντυπωσιακή μικρογραφία 
της παλιάς Αβάνας.  Στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, την παλιά 
πλατεία και την πλατεία των Όπλων. Τέλος θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη στο πειρατικό 
φρούριο Ελ Μόρο, που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού με μαγευτική θέα.  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα : ΑΒΑΝΑ – ΒΙΛΙΑΛΕΣ/ΠΙΝΑΡ ΝΤΕΛ ΡΙΟ - ΑΒΑΝΑ 
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στην μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες, όπου καλλιεργούνται τα καπνά 
για τα καλύτερα πούρα στον κόσμο.  Επίσκεψη σε εργοστάσιο/παρασκευαστήριο πούρων για να 
δούμε από κοντά την επεξεργασία τους. Το σκηνικό στην κοιλάδα αυτή είναι εξωπραγματικό. 
Πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα «μογκότες» που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού 
στον κόσμο, πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες, υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν το 
μεγαλείο της φύσης που ακούει στο όνομα Βινιάλες.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το «Προϊστορικό 
Τείχος» και τη «Μυστική Σπηλιά του Ινδιάνου» όπου με μικρή βάρκα θα διασχίσουμε το υπόγειο 
ποτάμι της.  Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστρέφοντας στην Αβάνα θα κάνουμε στάση στο 
παρατηρητήριο Λος Χασμίνες για να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της περιοχής.  Άφιξη  στην 
Αβάνα. Διανυκτέρευση. 
 

4η  μέρα :  ΑΒΑΝΑ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ανεπανάληπτη βόλτα με τα χαρακτηριστικά αυτοκίνητα αντίκες 
στην Αβάνα.  Το υπόλοιπο της μέρα ελεύθερο στην διάθεση σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε το 
μεγάλο παζάρι της πόλης όπου θα βρείτε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα φτιαγμένα από 
ξύλο, κουκούτσια φρούτων, κοράλλια, δέρμα κροκόδειλου, κεραμικά,  καθώς και έργα ζωγραφικής 



 

 

τέχνης.  Περπατήστε στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, νιώστε τον ρυθμό στης Σάλσα και γίνετε 
ένα με τους ντόπιους. Διανυκτέρευση. 
 

5η  μέρα: ΑΒΑΝΑ – ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ – ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα για μια συναρπαστική μίνι κρουαζιέρα με 
ταχύπλοο σκάφος στο Νήσί του Θησαυρού (Isla del Tesoro) στο Γκουαμά τη μεγαλύτερη φυσική 
λίμνη της Κούβας, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται μια αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με τα 
σπίτια να είναι χτισμένα πάνω στη λίμνη και να συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-
γέφυρες. Συνεχίζουμε για το Λα Μπόκα όπου θα επισκεφθούμε την Φάρμα Αναπαραγωγής 
Κροκοδείλων, που προστατεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον από το ανεξέλεγκτο κυνήγι. 
Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα, την πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη-
σύμβολο Τσε Γκεβάρα, που αν και Αργεντινός στην καταγωγή συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με την 
Κούβα.  Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και στο Μουσείο του θρυλικού Τσε.   Τελικός προορισμός μας το 
Σιενφουέγος, με τον έντονο Γαλλικό αποικιακό του χαρακτήρα. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της 
πόλης, με στάση στην κεντρική πλατεία με το κατάλευκο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το Θέατρο, το 
Δημαρχείο και το κλασσικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Ακολούθως θα περιηγηθούμε στο εντυπωσιακό 
κτίριο «Palacio del Valle», ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής 
τεχνοτροπίας.  Από τα επιβλητικά του σαλόνια θα ανεβούμε στην ταράτσα, όπου η θέα της πόλης και 
του ηλιοβασιλέματος θα σας μαγέψει. Τακτοποίηση στα δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

6η  μέρα:  ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ – ΤΡΙΝΙΔΑΔ - ΒΑΡΑΔΕΡΟ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για  το γραφικό Τρινιδάδ που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως  
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία (Πλάσα δε Άρμας), 
που είναι περιστοιχισμένη από αποικιακά κτίρια, στο μουσείο και στο παραδοσιακό καφενείο La 
Canchánchara, όπου θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι 
αποικιοκράτες στους σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις. Συνεχίζουμε για την μαγευτική παραλία του 
Βαραδέρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 

7η  μέρα : ΒΑΡΑΔΕΡΟ  (all inclusive, γεύμα/ δείπνο/ ποτά) 
Ελεύθερη μέρα για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τα γαλαζοπράσινα νερά σε μία από τις πιο 
όμορφες παραλίες του νησιού. Προσφέρονται επίσης διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες 
δραστηριότητες, ή  μπορείτε να επιλέξετε μια προαιρετική, ολοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο 
κοντινό νησάκι Κάγιο Μπλάνκο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε παρέα με τα δελφίνια 
στον περιφραγμένο χώρο που φιλοξενούνται στην ανοικτή θάλασσα. Διανυκτέρευση. 
 

8η -9η μέρα : ΒΑΡΑΔΕΡΟ – ΑΒΑΝΑ – ΜΟΣΧΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και ακολούθως μεταφερόμαστε  στο αεροδρόμιο της Αβάνας για να πάρουμε τη πτήση της 
επιστροφής, εντυπωσιασμένοι από την Κουβανέζικη κουλτούρα και τους πιο χαμογελαστούς 
ανθρώπους. Άφιξη στη Λάρνακα την 9η μέρα. 
 
Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αβάνα -Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
• Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 
• Διαμονή 4 βράδια στην Αβάνα σε ξενοδοχείο 5* αστέρων. 
• Διαμονή 1 βράδυ στο Σιενφουέγος σε ξενοδοχείο 4* αστέρων.  
• Διαμονή 2 βράδια στο Βαραδέρο σε ξενοδοχείο 5* αστέρων. 
• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
• Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα  όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
• Μεταφορές,  εκδρομές,  ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
• Ελληνόφωνος  ξεναγός κατά την διάρκεια των εκδρομών και των μεταφορών. 
• Εισιτήρια εισόδων  στους χώρους επισκέψεων. 
• ΦΠΑ 
 

Δεν  περιλαμβάνονται: 
• Έξοδα Βίζας 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κούβας. 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
• Ποτά στα φαγητά 
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 

Σημειώσεις: 



 

 

• Για την έκδοση βίζας απαιτείται  διαβατήριο με τουλάχιστον 6 μήνες ισχύ και στοιχίζει περίπου 
€40 για Κυπριακά Διαβατήρια. 

• Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραλειφθεί καμία 
υπηρεσία.  

 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

21/7 €2.335 €2.825 €1.995 

6/8, 11/8 €2.395 €2.895 €2.055 

 


