
 

 

 

 

ΑΒΑΝΑ-ΤΡΙΝΙ∆Α∆-ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ 
7-16/11/ 2018 

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
                                            ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
Η
 ΜΕΡΑ 7/11/18:  ΑΘΗΝΑ– ΑΒΑΝΑ µέσω ενδιάµεσου σταθµού 

Άφιξη και µεταφορά σε επιλεγµένο ξενοδοχείο στην Αβάνα. ∆ιανυκτέρευση . 

 

2
Η
 ΜΕΡΑ 8/11/18:ΑΒΑΝΑ 

Πρωινό και σήµερα θα γνωρίσετε την Πόλη της Αβάνας µε όλες τις οµορφιές και τη γοητεία της. Μέσα σε λίγες µόνο 

ώρες θα υποκύψετε στη γοητεία της πρωτεύουσας της Κούβας µε την ξεχωριστή της ατµόσφαιρα, η οποία τονίζεται από 

πολλά υπέροχα κτίρια ισπανικής αποικιακής αρχιτεκτονικής καθώς και της vintage περιόδου της Αµερικής στη δεκαετία 

του πενήντα. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουµε την περιήγηση στην πόλη της Αβάνας µε το φρουριακό 

συγκρότηµα «El Morro». Το La Fortaleza de los Tres Reyes de Morro (Φρούριο των Τριών Βασιλέων) χτίστηκε το 1563 

από µεγάλους κοραλλιογενείς βράχους. Ο φάρος ύψους 24 µέτρων χτίστηκε το 1844 και λειτουργεί έως σήµερα. Τα 60 

κανόνια, συµπεριλαµβανοµένων των «∆ώδεκα Αποστόλων» βρίσκονται προς την ανοιχτή θάλασσα και µεταφέρουν 

στους επισκέπτες την αίσθηση της αρχικής λειτουργίας του φρουρίου. Η περιήγηση στην πόλη συνεχίζεται στο παλιό 

κέντρο της Αβάνας. Το ιστορικό κέντρο, η «παλιά Αβάνα»  (La Habana Vieja), ανακηρύχθηκε το 1982 Μνηµείο 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από την UNESCO. Στην Plaza de la Catedral θα θαυµάσετε την πρόσοψη του 

µαγευτικού καθεδρικού ναού της Αβάνας. Αποτελεί µία από τις οµορφότερες µπαρόκ εκκλησίες στη Λατινική Αµερική. 

Ο περίτεχνος κεντρικός βωµός είναι κατασκευασµένος από µάρµαρο Carrera και όνυχα. Γύρω από τον καθεδρικό ναό θα 

βρείτε µια πολύχρωµη αγορά. Οι Habaneros προσφέρουν εδώ γλυπτά, έργα ζωγραφικής και πολλά άλλα ενδιαφέροντα 
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αναµνηστικά προς πώληση. Βρίσκεται πολύ κοντά στο διάσηµο µπαρ 

«LaBodeguitadelMedio», το οποίο εγκαινιάστηκε το 1942. Εδώ έπινε το «Mojito» του ο 

συγγραφέας Έρνεστ Χέµινγουεϊ. Τους τοίχους αυτού του καλτ µπαρ  διακοσµούν γκράφιτι µε 

µηνύµατα και υπογραφές διάσηµων προέδρων και καλλιτεχνών. Η περιήγηση συνεχίζεται 

στην παλαιότερη πλατεία της πόλης - την Plaza de Armas (ονοµάζεται επίσης Plaza 

Céspedes), στη µέση της οποίας βρίσκεται το άγαλµα του Carlos Manuel Céspedes. Στην 

πλατεία υπάρχει ένα παλιό δέντρο Καπόκ (Κεΐβη η πέντανδρος Ceiba pentandra), όπου 

πραγµατοποιήθηκε έκθεση µε την ευκαιρία της ίδρυσης της πόλης το 1519. Η περιήγηση µε τα 

πόδια στην παλιά Αβάνα οδηγεί στην οδό Calle de los Oficios ή Plaza de San Francisco de Αsis. Από το σηµείο αυτό 

µπορείτε να κάνετε µια βόλτα στο Μουσείο για Ρούµι, γιατί η Κούβα και το ρούµι πάνε µαζί! Στη συνέχεια µπορείτε να 

κάνετε µια βόλτα στην Plaza Vieja στο ξενοδοχείο Ambos Mundos στην οδό Obispo 153. Εδώ έµενε αρχικώς ο Έρνεστ 

Χέµινγουεϊ από το 1932 έως το 1940 στην Αβάνα. Για να τιµήσουν την µνήµη του, το δωµάτιο 511 έχει µείνει στην 

αρχική του κατάσταση. Εδώ βρίσκονται η γραφοµηχανή του, ένα µοντέλο του σκάφους του «Pilar» και ένα άδειο 

µπουκάλι ουίσκι που είχε χρησιµοποιήσει ο ίδιος. Πανοραµική περιήγηση στην παλιά πόλη για να δούµε τα ακόλουθα 

αξιοθέατα: Κεντρικό Πάρκο (Parque Central), το Gran Teatro de La Habana και το Εθνικό Καπιτώλιο. Το µεσηµεριανό 

γεύµα θα έχει προετοιµαστεί για εσάς σε κοντινό εστιατόριο. Μετά το γεύµα θα συνεχιστεί η περιήγησή σας µέσα στη  

σύγχρονη Αβάνα µε µια επίσκεψη στην Πλατεία της Επανάστασης. Εκεί βρίσκεται η έδρα της Κουβανικής Κυβέρνησης 

και διάφορα Υπουργεία. Στο τέλος της περιήγησης θα δείτε το κτίριο, στο οποίο ιδρύθηκε το 1728, το Πανεπιστήµιο της 

Αβάνας και στη συνέχεια θα επιστρέψετε στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σας στην Αβάνα. 
 

3
Η
 ΜΕΡΑ 9/11/18: ΑΒΑΝΑ – ΒΙΝΙΑΛΕΣ- ΑΒΑΝΑ  

Μετά το πρωινό στις ακολουθεί εκδροµή στο Pinar del Rio, τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το κέντρο της 

καλλιέργειας του καπνού και µια περιοχή µε µοναδικό και συναρπαστικό τοπίο. Εδώ φυτρώνουν τα καλύτερα καπνά 

στον κόσµο. Η «χαµένη» επαρχιακή πρωτεύουσα της Pinar del Rio χαρακτηρίζεται από χαµηλά ροζ, πράσινα και µπλε 

ασβεστωµένα σπίτια και αποπνέει µια ηρεµία στους επισκέπτες της. Θα επισκεφθείτε ένα εργοστάσιο πούρων. Στάση 

για να µάθετε για το Finca «El Paraiso» και να έρθετε σε επαφή µε τη φιλοξενία και την κοινωνικότητα των αγροτών του 

Βινιάλες.Η περιοχή γύρω από το Pinar del Rio χαρακτηρίζεται από τη µοναδική φυσική οµορφιά της. Εδώ φυτρώνουν 

τόσο πολλοί φοίνικες όπως πουθενά αλλού στην Κούβα. Η µυρωδιά πολλών φυτειών καπνού πλανάται στον αέρα. 

Εκτενή, πυκνά πευκοδάση και βουνά αποτυπώνουν τον χαρακτήρα της περιοχής. Στην Κοιλάδα Βινιάλες περίπου 25 χλµ 

βόρεια της περιοχής Pinar del Rio µπορείτε να θαυµάσετε τον µεγαλειώδη βράχο «Τοιχογραφία της Προϊστορίας» 

(Mural de la Prehistoria). Γεύµα σε εστιατόριο της περιοχής. Επίσκεψη στο «Σπήλαιο του Ινδιάνου» (Cueva del Indio) 

µε τα υπόγεια, γαλακτώδη- πράσινα υδάτινα ρεύµατα, όπου µπορείτε να κάνετε µια βόλτα µε σκάφος και να δείτε την 

ιδιαιτερότητα των σχηµατισµών των πετρωµάτων. Στάση στο σηµείο «Los Jazmines»  όπου µπορείτε και πάλι να 

θαυµάσετε την οµορφιά της κοιλάδας του Βινιάλες. Χρόνος ελεύθερος και επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο στην Αβάνα. 
 

4
Η
 ΜΕΡΑ 10/11/18: ΑΒΑΝΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΄50 

Ελεύθερη  µέρα  ή προαιρετικά κάντε βόλτα µε τα παραδοσιακά αυτοκίνητα του ΄50 στην καρδιά της παλιάς πόλης της 

Αβάνας. ∆ιανυκτέρευση.  

Το βράδυ µπορείτε να ακούσετε Κουβανούς µουσικούς σε µία από τις « casa de la Musica » , να παρακολουθήσετε µία 

συναυλία των BUENA VISTA SOCIAL CLUB, να χορέψετε σάλσα , να ακούσετε bolero στο “ dos gardenas “ , 

καταπληκτική zazz στο “ la soray el guervo”,ή να ενδώσετε στα βραδινά κλαµπ, βλέποντας την κουβανέζικη νεολαία, να 

χορεύει ρεγκετόν (µετεξέλιξη της σάλσα µε ηλεκτρονικές επιρροές) και να διασκεδάσετε ,µέχρι το πρωί. 

Mία άλλη επιλογή, είναι να παρακολουθήσετε ένα σούπερ θέαµα στο παραδοσιακό καµπαρέ TROPICANA, ή το 

CABARET PARISIENNE στο ξενοδοχείο ΝΑCIONAL. 

 

5
Η
 ΜΕΡΑ 11/11/18: ΑΒΑΝΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 

Ελεύθερη  µέρα  και  η τελευταία µέρα στην Αβάνα περπατήστε στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης και ξεκουραστείτε 

στη περίφηµη παραλιακή λεωφόρο της Malecon, αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεµα και τον ήλιο να χάνεται στη θάλασσα 

σε µια πανδαισία χρωµάτων. Απολαύστε ένα «strawberry daiquiri» στη διάσηµη Φλοριδίτα όπως συνήθιζε ο Χεµινγουέι 

και δεκάδες άλλες διασηµότητες της χρυσής εποχής της Αβάνα ή επισκεφθείτε το µεγάλο παζάρι της πόλης, όπου θα 

βρείτε κοσµήµατα και διακοσµητικά αντικείµενα κατασκευασµένα από θαλάσσιες χελώνες, κροκόδειλους, κοράλλια, 

κορµούς και καρπούς εξωτικών δέντρων, κεραµικά αλλά και έργα ζωγραφικής τέχνης. 
  

6
Η
 ΜΕΡΑ 12/11/18: ΑΒΑΝΑ – ΓΚΟΥΑΜΑ – ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ – ΤΡΙΝΙ∆Α∆ 

Σήµερα µετά το πρωινό, θα αφήσετε το ξενοδοχείο σας στην Αβάνα και θα κατευθυνθείτε νότιο-ανατολικά προς το 

Εθνικό Πάρκο Zapata. Καθοδόν θα επισκεφτείτε το Finca «Fiesta Campesina», ένα παραδοσιακό κουβανέζικο 

αγρόκτηµα. Η Χερσόνησος Zapata είναι µια τεράστια, σχεδόν ακατοίκητη περιοχή περίπου 300.000 εκταρίων µε 

λόγγους, περίπου 40.000 στρέµµατα λίµνης και περίπου 2.255 εκτάρια δάσους. Εδώ ζουν πολλοί κροκόδειλοι, πουλιά 

και θαλάσσια ζώα. Σε κοντινή απόσταση θα επισκεφτείτε ένα αγρόκτηµα κροκοδείλων µε περίπου 40.000 ερπετά. 

Μεσηµεριανό γεύµα σε κοντινό εστιατόριο. Το ταξίδι συνεχίζεται κατά µήκος της νότιας ακτής µέσω του Playa Giron,  

_______________________________________________________________________________________ 
General Tourist Office 

Kalamaki, 731 00 Chania, Crete, Greece – Tel.: (0030) 28210 33713, Fax: (0030) 28210 33524 

www.kalamaki-services.gr                  e-mail:manolis@kalamaki-travelservices.gr 



όπου θα επισκεφτείτε τον θρυλικό και ιστορικό Κόλπο των Χοίρων στο Σιενφουέγος. Η πόλη, 

που ιδρύθηκε το 1819, βρίσκεται σε έναν υπέροχων όρµων και αποτελεί το σηµαντικότερο 

οικονοµικό κέντρο της κεντρικής Κούβας. Απολαύστε µια βόλτα στην όµορφη αυτή πόλη. Η 

Κεντρική Πλατεία είναι το Parque Jose Marti µε καλλωπιστικούς θάµνους, φανάρια από 

σίδηρο και τους σκιερούς Βασιλικούς Φοίνικες. Το θέατρο «Tomás Terry» εγκαινιάστηκε το 

1895 υπό τους ήχους του «Aida». Το µεγαλοπρεπές κτίριο, το οποίο προσφέρει στους 

επισκέπτες ένα χώρο 920 τ.µ διαθέτει τριώροφα µπαλκόνια και θεωρεία από ξύλο πεύκου 

ζωγραφισµένα στο χέρι και εσωτερικά διακοσµηµένα σκαλιστά από µαόνι. ∆ίπλα από το Σπίτι 

του Πολιτισµού (Casa de Bienes Culturales) θα δείτε τον καθεδρικό ναό «La Purisima Concepcion». Ο συγκεκριµένος 

ναός διαθέτει 12 τεράστια παράθυρα τα οποία συµβολίζουν τους 12 Αποστόλους και ολοκληρώθηκε το 1870. Ένα ακόµα 

εντυπωσιακό µέρος είναι το Palacio del Valle, που χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και τώρα στεγάζει το Μουσείο 

∆ιακοσµητικών Τεχνών. ∆είπνο και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της περιοχής. 

 

7
Η
 ΜΕΡΑ 13/11/18: ΤΡΙΝΙ∆Α∆ – ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ - ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ 

Μετά το πρωινό ,το σηµερινό ταξίδι ξεκινά µε κατεύθυνση το βορρά προς την περιοχή της Σάντα Κλάρα. Εκεί µπορείτε 

να δείτε το Μαυσωλείο του Τσε Γκεβάρα. Περιήγηση στην Σάντα Κλάρα. Μεσηµεριανό γεύµα σε εστιατόριο της 

περιοχής και µεταφορά στη διάσηµη  παραλία του  Βαραδέρο. ∆ιαµονή σε all inclusive ξενοδοχείο στο Βαραδέρο. 

 

8
Η
 ΜΕΡΑ 14/11/18: ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ 

Ελεύθερος χρόνος για να χαλαρώσετε στα τροπικά νερά της   παραλίας του  Βαραδέρο. ∆ιαµονή σε all inclusive 

ξενοδοχείο στο Βαραδέρο. 

 

9
Η
 ΜΕΡΑ 15/11/18: ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ – ΑΒΑΝΑ– ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ  

Πρωινό και αναχώρηση για την Αβάνα  και µεταφορά στο αεροδρόµιο της Αβάνας για την πτήση για Αθήνα µέσω 

ενδιάµεσου σταθµού . 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

� Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Αβάνα - Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού µε ΑΙR FRANCE AIRLINES µε 23 κιλά 

βαλίτσα και  8 κιλά µια χειραποσκευή  

� Ξενοδοχείο 4* στην Αβάνα 5 νύκτες µε πρωινό  

� Ξενοδοχείο 4* στο Τρινιδάδ 1 νύκτα all inclusive  

� Ξενοδοχείο  5* στο Βαραδέρο 2 νύκτες all inclusive  

� Φόροι ξενοδοχείων 

� Όλες οι µεταφορές, ξεναγήσεις και εκδροµές του προγράµµατος 

� Πρωινό καθηµερινά και 4 φαγητά στο σύνολο 

� Ασφάλεια αστικής & επαγγελµατικής ευθύνης 

� Ιατρική περίθαλψη  

� Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού 

� Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός  

� Βίζα Κούβας (χρειαζόµαστε το διαβατήριο σας και να είναι σε  εξάµηνη ισχύ) δηλαδή να λήγει  από τις 17/5/2019 και 

έπειτα 

� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων  

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ 

� Ότι αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνεται ή είναι προαιρετικό   

� βόλτα µε vintage αµερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 50 

� Αεροπορικό τοπικό εισιτήριο Χανιά ή Ηράκλειο – Αθήνα και Αθήνα – Χανιά ή Ηράκλειο .  

 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ! Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 15 ΘΕΣΕΙΣ! 
 

 
*Σηµειώστε ότι η σειρά των εκδροµών/δραστηριοτήτων µπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς 
προειδοποίηση αλλά χωρίς να παραλειφθεί τίποτε από αυτά που περιγράφονται στο πρόγραµµα. 
 
 

• Για την εξασφάλιση της θέσης απαιτείται  το ποσό των 500 € σαν προκαταβολή 
• ∆ιαβατήριο σε 6µηνη ισχύει δηλαδή να λήγει  από τις 17/5/2019 και έπειτα 

• Εξόφληση 45 ήµερες πριν την αναχώρηση.  
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 
 
 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2002 

2. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ 

3. ΣΥΝΟ∆ΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

5. ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ  

6. ΒΙΝΙΑΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΡΩΝ  

7. ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ ΣΕ ALL INCLUSIVE ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

8. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΥΑΜΑ 

9. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ ΤΗΝ << ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ >> ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ  

10. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΛΙΚΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΡΥΘ,ΟΥΣ 

ΤΗΣ SALSA, ΤΟ ΤΡΙΝΙ∆Α∆  
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