
PROPONOWANY PROGRAM POBYTU

HAWANA

19.02.2019 
W godzinach wieczornych transfer  z lotniska Hawana. Zakwaterowanie w casa particular w centrum   

20.02.2019 
8.00 śniadanie.
Godz. 9:00 spotkanie z przewodnikiem – Hawana Tour -zwiedzanie miasta
• Hotel  Nacional  – jeden z hoteli  w których w latach czterdziestych  ubiegłego stulecia powstały kasyna
zarządzane przez amerykańską mafię  
• Hotel Ambos Mundos,  Plaza de Armas (plac broni)
• krótka przerwa na lunch 
• Plaza de la Catedral (plac katedry) – jeden z najpiękniejszych rynków Hawany z Katedrą,  w której do 1898
roku pochowane były szczątki Krzysztofa Kolumba.
• Plac św. Franciszka oraz świątynia św. Franciszka z Asyżu w której obecnie znajduje się sala koncertowa
oraz muzeum sztuki sakralnej, 
•  La  Bodeguita  del  Medio  –  ulubiony  bar  Hemingwaya  oraz  Floridita  -  historyczna  restauracja  i  bar
koktajlowy. Miejsce znane z serwowania słynnego koktajlu daiquiri i goszczenia znanych osobistości: Ernesta
Hemingwaya oraz Grahama Greene’a 
• Park Centralny, Capitolio National - większy brat Kapitolu w Waszyngtonie
•  godzinna  przejażdżka  starymi  amerykańskimi  kabrioletami  trasą:  aleja  Allende,  las  Hawany,  Plac
Rewolucji 
16.00 – 20.00 czas wolny i kolacja we własnym zakresie
21.00 dla  chętnych  wyjście  na  spacer  po  malecón,  promenada  przy  morzu  –  nazywana  przez
kubańczyków największą  ławką świata,  ze  względu  na tradycje  wieczornych  spotkań  przy  piwku,
rumie i muzyce lub wyjście do najsłynniejszego klubu nocnego w dzielnicy Buena Vista.           

21.02.2019 
7.00 Wyjazd z Hawany do Vinales.
• przystanek przy „Las barrigonas” na 122km autostrady – na śniadanie 
• mirador de los Jazmines• zwiedzanie cueva del Indio – przejście jaskinią przez górę częściowo pieszo, 
częściowo motorówką w rzecze podziemnej                                                                                                                          
• krótka przerwa na lunch                                                                                                                                                           
• dom plantatora tytoniu – właściciel plantacji opowie o tajnikach uprawy i rękodzieła Kubańskich cygar      
• mural de la prehistoria 

16:00  przyjazd do Hawany (na miejscu ok. 19:30)

22.02.2019  
Godz. 7:00, wyjazd do Zatoki Świń
•  przystanek przy cukrownii  „Australia”  gdzie  Fidel  Castro miał  centrum  dowodzenia  podczas  ataku na
Zatokę Świń – na śniadanie
•  przejazd  na  półwysep  Zapata  i  zwiedzanie  zrekonstruowanej  wioski  Indian  Tainów  –  to  rdzenni,
prekolumbijscy  mieszkańcy  wysp  Bahama,  Wielkich  Antyli  w  tym  Kuby.  Zamieszkujący  te  wyspy
bezpośrednio przed ich odkryciem przez Kolumba w 1492 roku.  
• zwiedzanie hodowli kubańskich krokodyli: smakowanie mięsa, zdjęcia oraz karmienie gadów 
• obiad w Palpite – specjały regionalne – owoce morza
Tego samego dnia około godzin popołudniowych zakwaterowanie w Trynidadzie w  Casas particulares
(prywatne kwaterach mieszkańców miasta).Późnym wieczorem salsa w Casa de la Musica i nocna
dyskoteka w jaskini.

23.02.2019  
Śniadanie.
Godzina 10.00 transfer do Cienfuegos (~90km).Około godziny 17.00 odbiór jachtów, zaokrętowanie i
zaprowiantowanie jednostek.  



24.02.2019 – 04.03.2019
Rejs katamaranem Bahia 46, zwiedzanie wysp archipelagu Canarreos,  wśród nich  Cayo Largo,Cayo
Cantiles,i  jak  pozwolą  warunki  atmosferyczne  i  kondycja  załogi  Isla  de la  Juventud z  wybrzeżem
piratów.

04.03.2019  
Około godz. 18:00 powrót do mariny, zakończenie rejsu. Czas wolny

05.03.2019
W zależności od godzin lotów,  transfer  z Cienfuegos na lotnisko do Hawany/Varadero (~233km).

CENY:

- pobyt w Hawanie i Trynidadzie: 420 EUR/os. 

w cenie: wycieczki z polskojęzycznym przewodnikiem zgodnie z programem, transfery, przejazd do i z
Vinales, nocleg ze śniadaniem 2x w Hawanie i 1x w Trynidadzie , bilety wstępu 

- rejs po Morzu Karaibskim (archipelag Canarreos) 

zgodnie z ofertą rejsu zamieszczona na stronie: https://www.marinetravel.pl/kuba1-1 

Uwaga. Proponowany program może ulec drobnym modyfikacjom zależnie od warunków i potrzeb
uczestników.

Proponujemy  loty  liniami  Air  Canada  z   Warszawy  lub  Krakowa.  Nie  są  to  loty  bezpośrednie.
Przemawia  jednak  za  nimi  cena  (  ~2000  –  2500  zł)  Czas  oczekiwania  na  lotnisku  w  Toronto  z
powodzeniem można wykożystać na odwiedzenie centrum miasta z CN Tower I Ripley's Aquarium Of
Canada. 

Pośredniczymy w zakupie Karty Turysty ( Wizy na Kubę)

O wszelkie dodatkowe informacje proszę dzwonić na Rafał Leśniak 697277404.


