Best of Cuba
Αβάνα – Γουαμά – άντα Κλάρα – ιενφουζγοσ Σρινιδάδ – Βαραδζρο
Ζνα ολοκλθρωμζνο οδοιπορικό των ςθμαντικότερων προοριςμϊν τθσ Δυτικισ Κοφβασ. Τθν ατμοςφαιρικι Αβάνα, τθν
εξωτικι φφςθ του Γουαμά, το ιςτορικό Σιενφουζγοσ, το μοναδικό Τρινιδάδ με τθν νεοαποικιακι αρχιτεκτονικι και τα
ιςτορικά μνθμεία, και το εξωτικό Βαραδζρο με τισ τροπικζσ ακτζσ και τα υπζροχα παρακαλάςςια κζρετρα.
Ταξίδι ιδανικό για όςουσ αναηθτοφν: ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΙΣΟΡΙΑ,ΦΤΗ, ΝΤΚΣΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΑΞΙΔΙ

Πάςχα ςτην Κοφβα
Αναχϊρηςη τη Μ. Σετάρτη, ςτισ 15 Απριλίου 2020
με 1.910 € ΣΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό

Λίγα λόγια για την Αβάνα
Ιςτορία και χρϊματα ςυνκζτουν τθν εικόνα τθσ μοναδικισ αυτισ πόλθσ που φζρει ζντονθ τθ ςφραγίδα του Ιςπανικοφ εποικιςμοφ και
τθσ Ινδιάνικθσ παράδοςθσ με τθν επιρροι τθσ Αφρικισ. Οι ςκοφρεσ επιφάνειεσ των Ιςπανικϊν μνθμείων δίνουν αντίφαςθ ςτα παςτζλ
χρϊματα των κτιςμάτων ςτθν Ραλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάςςοντασ τθν αυτοκρατορικι Ιςπανικι αρχιτεκτονικι με το
μοντερνιςμό. Στθν Ραλιά Αβάνα, τθν καρδιά του ιςτορικοφ κζντρου, βρίςκονται τα περιςςότερα ιςτορικά κτίρια και θ μείξθ των
αρχιτεκτονικϊν μορφϊν - από τθν αποικιοκρατικι ςτο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Θ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ Κοφβασ με τισ εμβλθματικζσ
φυςιογνωμίεσ του Τςζ και του Φιντζλ ςε ςυνδυαςμό με το χαρακτιρα και τθν ιδιοςυγκραςία των κατοίκων τθσ, αποτελοφν ζνα
ελκυςτικό μείγμα ιςτορίασ, μουςικισ και αίςκθςθσ επιςτροφισ ςε ζνα παρελκόν ζντονα γοθτευτικό για τθν εποχι μασ.

Λίγα λόγια για τo ιενφουζγοσ
Ρρωτεφουςα τθσ ομϊνυμθσ επαρχίασ, χτιςμζνο ςτον πανζμορφο κόλπο Μπαϊα και ζνα από τα μεγαλφτερα λιμάνια τθσ Κοφβασ με
πλοφςια ιςτορία. Ιδρφκθκε από Γάλλουσ αποίκουσ από το Μπορντϊ και ςτθν αρχιτεκτονικι του απεικονίηεται θ Γαλλικι επιρροι. Εδϊ
βρίςκεται το μεγαλφτερο εργοςτάςιο τςιμζντου του νθςιοφ, διυλιςτιριο, εργοςτάςιο ηάχαρθσ και ναυπθγείο. Το όνομά του αρχικά
ιταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαςτεί Σιενφουζγοσ το 1829 προσ τιμι του τότε ςτρατθγοφ και κυβερνιτθ Χοςζ
Σιενφουζγοσ.

Λίγα λόγια για τo Σρινιδάδ
Ανακθρυγμζνθ από τθν Unesco ςαν μνθμείο παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ πόλεισ τθσ
Κοφβασ, με πλοφςια ιςτορία και ιδιαίτερο πολιτιςτικό ενδιαφζρον. Θ αρχιτεκτονικι τθσ αποτελεί ίςωσ το πιο χαρακτθριςτικό δείγμα
τθσ αποικιοκρατικισ περιόδου. Τα μοναδικά κτίρια και οι πλακόςτρωτοι δρόμοι ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ δίνουν τθ μοναδικι
αίςκθςθ του μεγαλείου μιασ άλλθσ εποχισ. Σε 25 χιλιόμετρα από τθν πόλθ βρίςκεται θ οροςειρά Εςκαμπράι (Sierra del Escambray),
μοναδικισ φυςικισ ομορφιάσ, ενϊ ςτα 10 χιλιόμετρα βρίςκεται θ παραλία Ανκόν (Playa Ancon) με τα ηεςτά νερά τθσ Καραϊβικισ.

Λίγα λόγια για τo Βαραδζρο
Το πιο ανεπτυγμζνο και γνωςτό τουριςτικό κζρετρο τθσ Κοφβασ αφιερωμζνο ςτισ απολαφςεισ τθσ γαλαηοπράςινθσ κάλαςςασ, τθσ
λεπτισ άςπρθσ άμμου και του ιλιου. Αυτι θ λεπτι λωρίδα γθσ μικουσ περίπου 20 χιλιομζτρων ςτθ βόρεια ακτι, αποτελεί μοναδικό
τόπο διακοπϊν και ξεκοφραςθσ. Το Βαραδζρο είναι το πρϊτο ςτρατθγικά ανεπτυγμζνο, τουριςτικό κζρετρο τθσ Κοφβασ και πυξίδα για
τθν ανάπτυξθ και των άλλων περιοχϊν μεταγενζςτερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γοφςτα με όλεσ τισ ςφγχρονεσ ανζςεισ
καταπλθκτικζσ παραλίεσ, καλάςςια ςπορ και νυχτερινι διαςκζδαςθ.

ΣΙΜΕ & ΠΑΡΟΧΕ
15 Απριλίου 2020 με την Turkish από Αθήνα & Θεςςαλονίκη, 10 ημζρεσ/ 7 διανυκτερεφςεισ
BEST OF CUBA
ΕΚΔΟΜΘ

Τιμι ανά άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
*SPECIAL PRICE*

Επιβάρυνςθ μονόκλινου

Superior κατθγορία 4* & 5*

1.910 €
2.090 €

350 €
390 €

Deluxe κατθγορία 4* & 5*

*Ζνα ταξίδι… μια τιμι! Πλεσ οι τιμζσ μασ είναι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ τουσ φόρουσ αεροδρομίων
Special Price - Ειδικι τιμι του ομαδικοφ προγράμματοσ ιςχφει για κράτθςθ ζωσ τισ 15 Μαρτίου 2020 και για περιοριςμζνο
αρικμό ςυμμετοχισ. Μετά τθν θμερομθνία, θ τιμι του πακζτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο.
Διαμονή & Ξενοδοχεία
Σοποθεςία

Διανυκτερεφςεισ

Superior κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Διατροφή

Αβάνα

Τρεισ (2)

NACIONAL 5*

MELIA HAVANA 5*

Ρρωινό

Σιενφουζγοσ

Δφο (2)

MELIA Jagua 4*

MELIA San Carlos 4* sup

Θμιδιατροφι

Βαραδζρο

Δφο (2)

GRAND MEMORIES 5*

PARADISUS VARADERO 5*

All inclusive

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ με αναχϊρθςθ από και προσ Ακινα ι Θεςςαλονίκθ
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων, Βίηα Κοφβασ και ταξιδιωτικι αςφάλεια (640 €)
 Μία αποςκευι και μία χειραποςκευι ο ζκαςτοσ
 3 διανυκτερεφςεισ ςτθν Αβάνα με πρωινό
 2 διανυκτερεφςεισ ςτο Σιενφουζγοσ με θμιδιατροφι
 2 διανυκτερεφςεισ ςτο Βαραδζρο με all inclusive διατροφι
 Πλεσ τισ μεταφορζσ και εκδρομζσ ζτςι όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα με πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο
 Ρανοραμικι ξενάγθςθ ςτθν Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνθτα
 Ρρωινό κακθμερινά και οχτϊ (8) γεφματα
 Πλεσ οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, όπωσ αναγράφονται ςτο πρόγραμμα
 Ελλθνόφωνο ζμπειρο ςυνοδό/ ξεναγό του γραφείου μασ
 Ζντυπο υλικό
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ & ΦΡΑ
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
 Ρροςωπικά ζξοδα (τθλεφωνικζσ κλιςεισ, υπθρεςίεσ κακαριςμοφ ροφχων, ιατρικά ζξοδα κλπ.)
 Πλα τα γεφματα που δεν αναγράφονται ςτο πρόγραμμα
 Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ ι δραςτθριότθτεσ, που δεν αναφζρονται ςτο κακθμερινό πρόγραμμα
Πτήςεισ με την Turkish Airlines ςτισ 15/4:
Αναχϊρθςθ από Ακινα
Αριθμόσ
πτήςησ
TK 1844
TK 183
TK 183
TK 1849

Δρομολόγιο
Αθήνα-Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ-Αβάνα
Αβάνα-Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ-Αθήνα

Αναχϊρθςθ από Θεςςαλονίκθ
Ώρεσ
πτήςεων
22.25–23.55
01.45–08.05
09.35–09.05
13.10–14.45

Αριθμόσ
πτήςησ
TK 1894
TK 183
TK 183
TK 1893

Δρομολόγιο
Θεςςαλονίκη-Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ-Αβάνα
Αβάνα-Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ-Θεςςαλονίκη

Ώρεσ
πτήςεων
21.30–22.45
01.45–08.05
09.35–09.05
19.10–20.35

Καθημερινό Πρόγραμμα
1θ μζρα, 15 Απριλίου: Αθήνα ή Θεςςαλονίκη– Πτήςη για Αβάνα
Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και αναχϊρθςθ για τθν Αβάνα μζςω Κωνςταντινοφπολθσ. Διανυκτζρευςθ ςτο αεροπλάνο.

2θ μζρα, 16 Απριλίου: Αβάνα - Βαραδζρο
Άφιξθ το πρωί ςτθν Αβάνα και αναχϊρθςθ για το Βαραδζρο, μζςω μιασ ενδιαφζρουςασ διαδρομισ ςτθ Βόρεια
ακτογραμμι. Θα δοφμε τισ παλιζσ αντλίεσ άντλθςθσ πετρελαίου, κα περάςουμε από τθν πόλθ Ματάνςασ, που κεωρείται θ
πόλθ τθσ διανόθςθσ και κα κάνουμε μία ςτάςθ ςτθν γζφυρα του Μπακουρανάο για να απολαφςουμε τθ μοναδικι κζα τθσ
περιοχισ. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ για να χαλαρϊςουμε ςτθ μαγευτικι ακτι με πρόγραμμα All
Inclusive (όλα τα γεφματα και τα τοπικά ποτά ςτο ξενοδοχείο ςασ ςυμπεριλαμβάνονται ςτην τιμή).
3θ μζρα, 17 Απριλίου: Βαραδζρο
All Inclusive διατροφι. Θμζρα ελεφκερθ για κολφμπι και ξεκοφραςθ. Ρροαιρετικά, μπορείτε να επιλζξετε τθν μονοιμερθ
κρουαηιζρα με Καταμαράν ςτο νθςάκι Κάγιο Μπλάνκο. Θ εκδρομι ξεκινά το πρωί από τθ Μαρίνα του Βαραδζρο και
περιλαμβάνει απεριόριςτα τοπικά κοκτζιλ και αναψυκτικά ςτο ςκάφοσ, και φαγθτό με καλαςςινά ςτο Κ. Μπλάνκο. Θα
ζχετε επίςθσ τθν ευκαιρία να καυμάςετε τον κοραλλιογενι βυκό ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ διαδρομισ με εξοπλιςμό
(μάςκα, αναπνευςτιρα και βατραχοπζδιλα) που παρζχεται δωρεάν και τθν μοναδικι εμπειρία να κολυμπιςετε με
εκπαιδευμζνα δελφίνια, παρουςία εκπαιδευτϊν ςε ειδικά διαμορφωμζνο δελφινάριο ςτθν ανοικτι κάλαςςα. Με τθν
άφιξθ ςτο Κάγιο Μπλάνκο, κα ζχετε ελεφκερο χρόνο ςτθν παραλία και γεφμα με καλαςςινά ςτθν παρακαλάςςια ταβζρνα
του νθςιοφ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο το απόγευμα.
4θ μζρα, 18 Απριλίου: Βαραδζρο – άντα Κλάρα – ιενφουζγοσ
Ρρωινό. Αναχϊρθςθ για τουσ εντυπωςιακοφσ καταρράκτεσ El Nicho, ςτθν καρδιά τθσ καταπράςινθσ οροςειράσ Escambray.
Μπάνιο ςτα κρυςτάλλινα, πεντακάκαρα νερά του που ςχθματίηουν μικρζσ, φυςικζσ λιμνοφλεσ – ςε τρία διαφορετικά
επίπεδα – ςτολιςμζνεσ από τθν μθτζρα, ορεινι φφςθ και κεά από το παραπλιςιο παρατθρθτιριο που μαγεφει. Σε μικρι
απόςταςθ, κα επιβιβαςτοφμε ςε ςκάφοσ για βαρκάδα/εξερεφνθςθ και μεςθμεριανό γεφμα ςτθν μαγευτικι λίμνθ
Hanabanilla, περικυκλωμζνθ από τθν εξωτικι βλάςτθςθ τθσ οροςειράσ Escambray, κατοικία πολφχρωμων πουλιϊν και
ςπάνιων αμφίβιων ηϊων. Συνεχίηουμε για τθν πόλθ του Τςε Γκεβάρα, τθ Σάντα Κλάρα, πόλθ που ςχετίςτθκε άμεςα με τον
μεγάλο επαναςτάτθ. Επίςκεψθ ςτο Μαυςωλείο και Μουςείο του Τςε, ςτο Ράρκο Λεόνςιο Βιντάλ. Στθν είςοδο του
μαυςωλείου δεςπόηει το επιβλθτικό, φψουσ περίπου 7 μζτρων, μπροφντηινο άγαλμα του Κομαντάντε με το όπλο ανά
χείρασ. Συνεχίηουμε για το Σιενφουζγκοσ, πόλθ χτιςμζνθ το 1819 από Γάλλουσ άποικουσ και ζνα από τα ςθμαντικότερα
λιμάνια τθσ χϊρασ. Ρανοραμικι ξενάγθςθ ςτθν πόλθ με ςτάςθ ςτθν κεντρικι πλατεία με το κατάλευκο άγαλμα τθσ κεάσ
Ακθνάσ, όπου δεςπόηουν το Θζατρο Tomas Terry, το Δθμαρχείο και το κλαςικό κτιριο του Ρανεπιςτθμίου. Ράνω ςτθ
κάλαςςα, ςτθ ςτενι χερςόνθςο τθσ «Punta Gorda» κα επιςκεφτοφμε το “Palacio del Valle”, ζνα άκρωσ εντυπωςιακό
κτιριο 100 ετϊν, αρχιτεκτονικό αριςτοφργθμα, ςυνδυαςμόσ ρομαντικισ, γοτκικισ, ενετικισ και μαυριτανικισ
τεχνοτροπίασ. Από τα κελάρια και τα επιβλθτικά ςαλόνια, κα ανεβοφμε ςτθν ταράτςα του Ραλατιοφ, όπου θ κζα τθσ
πόλθσ και του θλιοβαςιλζματοσ μαγεφει. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο ςασ τακτοποίθςθ ςτα δωμάτιά ςασ και ελεφκερο υπόλοιπο
τθσ θμζρασ. Δείπνο ςτο ξενοδοχείο.
5θ μζρα, 19 Απριλίου: ιενφουζγοσ – Σρινιδάδ – ιενφουζγοσ
Ρρωινό. Ξεκινάμε τθν θμζρα μασ με επίςκεψθ ςτο Δελφινάριο, όπου κα παρακολουκιςουμε ζνα εντυπωςιακό show με
δελφίνια που κα μασ κακθλϊςει. Ρροαιρετικά (επιπλζον χρζωςθ), όςοι ζχετε αποκζματα αδρεναλίνθσ και περίςςιο
κάρροσ, κολυμπιςτε και χορζψτε ςτθν κυριολεξία με τα υπζροχα αυτά καλάςςια όντα – μια μοναδικι
εμπειρία! Συνεχίηουμε για το παραδοςιακό, αποικιακό Τρινιδάδ, πόλθ που ίδρυςαν οι Ιςπανοί ςτισ αρχζσ του 16ου αιϊνα,
ανακθρυγμζνο ωσ παγκόςμιο μνθμείο πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από τθν UNESCO το 1986. Επίςκεψθ ςτθν κεντρικι
πλατεία (Plaza Mayor), περιςτοιχιςμζνθ από αποικιακά κτίρια, ςτο «Μουςείο αποικιοκρατικισ αρχιτεκτονικισ » και ςτο
παραδοςιακό καφενείο La Canchánchara, όπου κα απολαφςουμε το τοπικό ποτό από ροφμι, μζλι και λεμόνι που ζδιναν οι
αποικιοκράτεσ ςτουσ ςκλάβουσ για να πάρουν δυνάμεισ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για βόλτα ςτα γραφικά πλακόςτρωτα ςοκάκια
με τα 10 πολφχρωμα μαγαηιά ι για ψϊνια ςτα υπαίκρια παηάρια. Στθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και δείπνο.
6θ μζρα, 20 Απριλίου: ιενφουζγοσ – Γουαμά – Κόλποσ των Χοίρων –Αβάνα
Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθ Χερςόνθςο Ηαπάτα ςτο Γουαμά (Guamá), τθ μεγαλφτερθ φυςικι λίμνθ τθσ Κοφβασ. Θ
διαδρομι μασ πραγματοποιείται μζςα από το μαγκρόβιο δάςοσ Ηαπάτα, ϊςπου να αντικρφςουμε τισ δαντελζνιεσ ακτζσ
τθσ Καραϊβικισ ςτον κόλπο των Χοίρων (γνωςτόσ από τθν ομϊνυμθ αποτυχθμζνθ απόβαςθ των Αμερικάνων ςτο νθςί το
1961). Στάςθ ςε μια καλάςςια όαςθ, όπου τα πεντακάκαρα γαλαηοπράςινα νερά ςχθματίηουν ζνα φυςικό «ενυδρείοπιςίνα», μζροσ ιδανικό για μπάνιο & snorkeling, ποτά και καλαςςινοφσ μεηζδεσ- περιλαμβάνονται τα ποτά (open bar) και
μεςθμεριανό γεφμα. Στθ «Λα Μπόκα» βρίςκεται θ «Φάρμα Αναπαραγωγισ Κροκοδείλων» που κα επιςκεφτοφμε. Τα ηϊα
αυτά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ άγριασ πανίδασ τθσ Κοφβασ, προςτατεφονται ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον από το
ανεξζλεγκτο κυνιγι. Συνεχίςουμε οδικϊσ δυτικά για τθν Αβάνα. Άφιξθ ςτθν πρωτεφουςα και τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια.
7θ μζρα, 21 Απριλίου: Αβάνα – Επίςκεψη πόλησ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςτθ ςυνζχεια αναχωροφμε για τθν ξενάγθςι μασ ςτθν πιο όμορφθ πόλθ τθσ Καραϊβικισ. Θα
ξεκινιςουμε από τθν Ρλατεία τθσ Επανάςταςθσ με τισ τεράςτιεσ προςωπογραφίεσ του Che Guevara και του Camilo

Cienfuegos. Στθ ςυνζχεια κα περάςουμε από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Αβάνασ, κα διαςχίςουμε τθ “ςφγχρονθ” ςυνοικία του
Βεδάδο με τθν κεντρικι πλατεία Copelia και τθν περίφθμθ παραλιακι λεωφόρο Malecón, κα καταλιξουμε ςτο Καπιτϊλιο,
πιςτό αντίγραφο αυτοφ ςτθν Ουάςινγκτον των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Θ περιιγθςθ μασ αλλάηει ρυκμό και μπαίνουμε ςτθν
Habana Vieja ι Ραλιά Αβάνα, πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ και προςτατευόμενθ από τθν UNESCO από το
1982, θ οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτιρια ςτθν Καραϊβικι. Θα ξεναγθκοφμε ςτο μουςείο του
ρουμιοφ όπου μασ προςφζρεται ποτό, κα επιςκεφτοφμε τθ μοναδικι ελλθνικι ορκόδοξθ εκκλθςία τθσ Καραϊβικισ, τον
Άγιο Νικόλαο και ςτθ ςυνζχεια περπατϊντασ κα δοφμε τθν Ρλατεία του Αγίου Φραγκίςκου τθσ Αςίηθσ (Plaza de San
Francisco de Asís) τθν Ραλιά Ρλατεία (Plaza Vieja) και τθν Ρλατεία των Ππλων (Plaza de Armas). Είςοδοσ ςτθν
εντυπωςιακι Μικρογραφία τθσ Ραλιάσ Αβάνασ (Maqueta de La Habana Vieja) και τζλοσ κα ςυνεχίςουμε προσ τθν
Κακεδρικι Ρλατεία (Plaza de la Catedral), τον «ναΐςκο» Templete και το Castillo de La Fuerza Real. Θα τελειϊςουμε τθ
βόλτα μασ με επίςκεψθ ςτο πειρατικό φροφριο El Moro, ςε κζςθ περιωπισ ςτθν είςοδο του λιμανιοφ και με μαγευτικι
κζα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και ελεφκερο υπόλοιπο τθσ θμζρασ. Εμείσ απλϊσ κα «κλζψουμε» λίγο από τον χρόνο ςασ,
προςφζροντάσ ςασ μία ανεπανάλθπτθ βόλτα με αυτοκίνθτα-αντίκεσ ςτο καταπράςινο, εξωτικό δάςοσ τθσ Αβάνασ.
8θ μζρα, 22 Απριλίου: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή ςτο Βινιάλεσ
Μετά το πρωινό αναχωροφμε για τθν μαγευτικι κοιλάδα Βινιάλεσ (Viñales) ςτθ δυτικότερθ επαρχία τθσ Κοφβασ, το Ρινάρ
ντελ ίο (Pinar del Río), όπου καλλιεργοφνται τα καπνά για τα καλφτερα ποφρα ςτον κόςμο. Επίςκεψθ ςε
παραςκευαςτιριο ποφρων για να δοφμε από κοντά τθν επεξεργαςία τουσ. Θ βόλτα μασ ςτθν κοιλάδα του Βινιάλεσ κα ςασ
μείνει αξζχαςτθ: πράςινοι βελοφδινοι λοφίςκοι, γνωςτοί με το όνομα mogotes (μογκότεσ), που δεν υπάρχουν πουκενά
αλλοφ ςτον κόςμο, ξεπθδοφν από τθν κοιλάδα κατάφυτοι και ςχεδόν απόκοςμοι… πανφψθλα φοινικόδεντρα,
καταρράκτεσ και υπόγειεσ ςπθλιζσ με ποτάμια ςυνκζτουν ζνα μαγευτικό τοπίο. Επίςκεψθ ςτθν τεράςτια Τοιχογραφία τθσ
Ρροϊςτορίασ (Mural de la Prehistoria) και ςτθ Σπθλιά Του Ινδιάνου (Cueva del Indio), για να διαςχίςουμε με μικρι βάρκα
το υπόγειο ποτάμι τθσ. Μεςθμεριανό γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο ς’ ζνα μοναδικό περιβάλλον με ηωντανι μουςικι.
Επιςτρζφοντασ ςτθν Αβάνα, κα κάνουμε μια ςτάςθ ςτο παρατθρθτιριο Λοσ Χαςμίνεσ (Los Jazmines) με τθ μαγευτικι κζα
ςε ολόκλθρθ τθν κοιλάδα του Βινιάλεσ. Άφιξθ ςτθν Αβάνα και ελεφκερο υπόλοιπο τθσ θμζρασ. Το βράδυ ςασ προτείνουμε
να πάτε μια βόλτα ςτθν Habana Vieja και να απολαφςετε τα αγαπθμζνα ποτά του Ζρνεςτ Χζμινγουεϊ: daiquirí (νταϊκιρί)
ςτο Floridita και mojito (μοχίτο) ςτθ Bodeguita del Medio .
9θ μζρα, 23 Απριλίου: Αβάνα - Αναχϊρηςη
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχωροφμε ιδθ με μια αίςκθςθ νοςταλγίασ για το αεροδρόμιο τθσ Αβάνασ , απ’ όπου κα
πάρουμε τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ μζςω Κωνςταντινοφπολθσ.
10θ μζρα, 24 Απριλίου: Άφιξη ςτην Ελλάδα
Άφιξθ ςτθν Ελλάδα και τζλοσ ταξιδιοφ γεμάτοι εικόνεσ και αξζχαςτεσ αναμνιςεισ.
ημείωςη: Για τθν καλφτερθ διεκπεραίωςθ τθσ εκδρομισ, θ ςειρά του προγράμματοσ ενδζχεται να διαφοροποιθκεί, χωρίσ
ωςτόςο να παραλθφτεί οτιδιποτε.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
- Οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε ευρϊ και ΤΕΛΙΚΕΣ
- Δεν απαιτοφνται εμβόλια ι άλλου είδουσ προλθπτικι αγωγι
- Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ και ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ κα υπάρχουν ακυρωτικά με βάςθ τουσ παρακάτω όρουσ
- Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ςθμερινά ιςχφοντα ναφλα. H όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
- Τα ξενοδοχεία δζχονται πλθρωμζσ με πιςτωτικι/ χρεωςτικι κάρτα ι μετρθτά. ΠΡΟΟΧΗ! Ππωσ είναι διεκνϊσ κακιερωμζνο και
εφαρμόηεται ςτα μεγάλα ξενοδοχεία, κατά τθν τακτοποίθςθ διατυπϊςεων ςτθν άφιξθ, ηθτείται θ πιςτωτικι κάρτα ι κατάκεςθ
μετρθτϊν για κάλυψθ τυχόν ζξτρα καταναλϊςεων κ.ά. προςωπικϊν δαπανϊν (PAY TV, Mini Bar, τθλζφωνα από το δωμάτιο κλπ.).
Βεβαίωσ, κατά τθν αναχϊρθςθ επιςτρζφονται οι τυχόν καταβολζσ μετρθτϊν ι ακυρϊνεται το απόκομμα τθσ πιςτωτικισ κάρτασ.
- Ραραλαβι δωματίων: 15.00 & Ραράδοςθ δωματίων: 11.00
- Ραιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνικωσ δικαιοφνται ζκπτωςθ ςτον αεροπορικό ναφλο & πικανϊσ και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από τθν
πολιτικι του εκάςτοτε ξενοδοχείου
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόςκετθ κλίνθ. To ξενοδοχείο Melia Jaqua ςτο ιενφουζγοσ δεν διαθζτει τρίκλινα.
- Θ εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ
ανωτζρασ βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking)
- Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου
- Το τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου
- Για το πακζτο νεόνυμφων κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ τθ λθξιαρχικι πράξθ γάμου
- Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν,
αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ τιμισ
Special Price

Ειδικι τιμι προγράμματοσ ιςχφει για κράτθςθ & προκαταβολι ζωσ τισ 15 Μαρτίου 2020 και για περιοριςμζνο αρικμό ςυμμετοχισ.
Μετά τθν θμερομθνία, θ τιμι του πακζτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. Ενθμερωκείτε αντίςτοιχα.
Κρατήςεισ & Πληρωμζσ
Για τθν οριςτικι προκράτθςθ, απαιτείται προκαταβολι 35% τθσ τελικισ τιμισ, μαηί με τα διαβατιρια ι ταυτότθτεσ των ταξιδιωτϊν και
τθν υπογραφι τθσ ταξιδιωτικισ ςφμβαςθσ. Θ εξόφλθςθ του πακζτου κα πρζπει να γίνει 25 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
Πολιτική ακυρωτικϊν
Σασ ενθμερϊνουμε για τθν πολιτικι ακυρωτικϊν των προμθκευτϊν του πακζτου (αερ. εταιρεία, ξενοδοχεία, τοπικζσ υπθρεςίεσ)
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ μζχρι 30 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 150 € ανά άτομο
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ 15-29 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 50% τθσ ςυνολικισ τιμισ
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ 0-15 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 100% τθσ ςυνολικισ τιμισ
Σαξιδιωτικά ζγγραφα
Για το ταξίδι ςασ ςτθν Κοφβα χρειάηεςτε τουριςτικι βίηα και ειδικι ταξιδιωτικι αςφάλεια τα οποία προμθκεφεςτε από το γραφείο
μασ. Θα πρζπει ωςτόςο το διαβατιριο ςασ να ζχει τουλάχιςτον 6μθνθ ιςχφ από τθν θμζρα άφιξθσ ςτθ χϊρα. Πςοι ταξιδιϊτεσ είναι
αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελλθνικοφ διαβατθρίου, οφείλουν να επικοινωνοφν κατ’ ιδίαν με τθν πρεςβεία τθσ χϊρασ για να
πλθροφορθκοφν για τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ βίηασ. Θ εταιρεία μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ, που
παρουςιαςτεί με τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα τθν θμζρα τθσ αναχϊρθςισ ςασ από δικι ςασ ευκφνθ.
Καιρικζσ ςυνθήκεσ – Πότε να ταξιδζψετε
Κάκε περίοδοσ είναι καλι για να επιςκεφκείτε τθν Κοφβα. Θ Κοφβα, κακϊσ βρίςκεται κοντά ςτον Ιςθμερινό, χαρακτθρίηεται από
ςχετικά παρόμοιο ετιςιο κλίμα. Θ χϊρα ζχει δφο καιρικζσ περιόδουσ – τθ υγρι (μεταξφ Μαΐου και Οκτωβρίου) και τθν ξθρι (μεταξφ
Νοεμβρίου και Απριλίου) και δεν παρατθροφνται ακραίεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ μεταξφ καλοκαιριοφ και χειμϊνα. Κατά τθν υγρι
περίοδο παρατθρείται αυξθμζνθ υγραςία που δίνει τθν αίςκθςθ υψθλότερθσ κερμοκραςίασ θ οποία ςπανίωσ υπερβαίνει τουσ 33
βακμοφσ Κελςίου. Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ είναι πικανζσ ςφντομεσ βροχζσ ι καταιγίδεσ κατά τισ απογευματινζσ κυρίωσ ϊρεσ, που
διαρκοφν λίγο και ο ξάςτεροσ ουρανόσ επανζρχεται.

