
 PROGRAM WYJAZDU NA KUBĘ

 LUTY/MARZEC 2020

program proponowany dla grupy 9 osób

DZIEŃ 1 - 27.02
Przylot na lotnisko w Hawanie. 

Sugerowane loty  Air  Canada przez Toronto.  W drodze  powrotnej  czas pobytu  w

Toronto  9-12h  daje  to  mozliwośc  wyjechania  kolejka  do  centrum  na  lunch,

zwiedzenie CN Tower oraz Ripley's Aquarium of Canada lub odwiedzić Niagarę

• transfer z lotniska / bus 10 osobowy /  

• zakwaterowanie w casa particular w centrum Hawany  

DZIEŃ 2 - 28.02
8.00  śniadanie  

9.00  –  16.00   siedmiogodzinne  Zwiedzanie  Hawany  z  przewodnikiem

polskojęzycznym

• 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,  

• Stary rynek bodeguita del medio, floridita

• Park Centralny, Capitolio National - większy brat Kapitolu w Waszyngtonie

• godzinna przejażdżka starymi amerykańskimi kabrioletami trasą: aleja Allende, las

Hawany, Plac Rewolucji 

• Po 20 czas wolny. 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



DZIEŃ 3 - 29.02
7.00  Wyjazd do Vińales 

• 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                                                                                                  
• Powrót około 19.30 

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

około 21.00 -  wyjście do najsłynniejszego klubu nocnego w dzielnicy Buena

Vista.  30 euro/os – wliczone 3 drinki i transport w obie strony

DZIEŃ 4 - 01.03
8.00 śniadanie  



09.00  –  16.00  siedmiogodzinne  Zwiedzanie  Hawany  z  przewodnikiem

polskojęzycznym  

• Forty  El  Morro  oraz  La  Cabana,  które  wspólnie  tworzą  największą  hiszpańską

fortyfikację  w  obu  Amerykach  I  podkreślają  prestiżowy  status  Hawany  jako

najcenniejszej skarbnicy dziedzictwa kolonialnego w Nowym Świecie

• pomnik Jezusa Chrystusa z  Nazaretu,  który znajduje  się na wzgórzu  niedaleko

portu  - powrót przez zatokę hawańską w lanchita de Casablanca (czyli ferry wodne)

• Targ i nietypowa biedna Hawana

•  Barrio  Chino,  niewielka  chińska dzielnica  skupiona wokół  Calle  Cuchillo   i  San

Nicolas

• krótka przerwa na lunch

• przejażdżka po dzielnicach Hawany kultowym coco – taxi

• 16.00 – 20.00 czas wolny i kolacja we własnym zakresie 

DZIEŃ 5 - 02.03
8.00 śniadanie  wyjazd do Zatoki Świń

• Wyspa indian taninów, przejażdżka motorówką

• Zwiedzanie hodowli krokodyli + karmienie krokodyli

• Degustacja mięsa krokodyla

• Cenoty Caleta Buena

• Wieczorem zakwaterowanie w Trynidadzie



DZIEŃ 6 - 04.03
8.00 śniadanie  

• Wycieczka ciuchcią do plantacji trzciny cukrowej ( Manaca Iznaga), dom garncarza

• Powót do Trynidadu, zwiedzanie Casa Cantero, La Canchanchara

• Lunch

• Czas wolny

DZIEŃ 7 - 05.03
8.00 śniadanie  

• Wycieczka  konna  na  wodospady   lub  treking  po  górach  Escambray

• Lunch

• Powót do Trynidadu, czas wolny



DZIEŃ 8- 06.03
8.00 śniadanie  

• Transfer do Cienfuegos                     

• Zaprowiantowanie jachtu                                                                                             

• Odbiór  jednostki, zaokrętowanie, rozpoczęcie rejsu. Przewidywana trasa to:  

Guano del Este - Cayo Largo del Sur-Cayo Iquana -Canal de Rosario - Cayo Campo - 

Cayo Rico - rafy Los Balenatos- Guajimico- Trynidad - Cienfuegos

JEDNOSTKA : katamaran LAGOON 421

Jest  zaprojektowany  w  celu  zaspokojenia  potrzeb  żeglarzy,  których  główną  troską  jest  komfort

i  przestrzeń  oraz czysta  przyjemność  żeglowania.  Powstały  na bazie  badań  dotyczących  potrzeb

użytkowników.  Lagoon  241  ma  niższe  bimini  niż  poprzednik,  wygląda  więc  zgrabniej.  Tak  samo

przepastny wewnątrz i wygodny na zewnątrz. Ma tylko jedną kabinkę skippera umieszczoną pomiędzy

kabinami  dziobowymi.  Taki  układ  zmniejsza  powierzchnię  siatek  między  pływakami. Lagoon  421

oferuje  4  kabiny  z  podwójnymi  kojami,  każda  z  własną  łazienką  oraz  kabinę  z  koją  pojedynczą,

z wejściem od dziobu. W centralnej części mieści się przeszklony salon z pełnym widokiem na morze

i  dużą  kanapą  otaczającą  stół. Kambuz Lagoon 421  jest wydzielony,  posiada  sporo  przestrzeni

roboczej.  Taki  układ  zapewnia  dużą  wygodę  podczas  przyrządzania  posiłków  oraz  komfortowy

wypoczynek  załogi.  Kambuz  wyposażony  jest  w  kuchenkę  gazową  z  piekarnikiem  oraz  lodówkę

w zabudowie, a w szafkach i szufladach mieści wyposażenie kuchni i zapasy. W gorące dni załoga

doceni zalety pojemnika na lód. Stanowisko skippera wyposażone jest w pełen zestaw przyrządów

nawigacyjnych oraz mapy, locje i VHF.

W  kokpicie,  stanowiącym  zewnętrzny  salon,  obszerny  stół  z  wygodnymi  siedzeniami  umożliwiają

rozkoszowanie  się  widokami  podczas  rejsu.Sterowanie  centralne,  na  górnym  pokładzie  sterowym

(flybrigde).  Platforma słoneczna z przodu kusi możliwością kąpieli  słonecznych,  a szerokie zejścia

rufowe sprawiają, że postój na urokliwych kotwicowiskach i kąpiele w ciepłym morzu to prawdziwa

przyjemność.



DZIEŃ 8- 15  06.03-13.06.2020
 

• W godzinach wieczornych zdanie jachtu                    

• Około 24.00 transfer na lotnisko w Havanie                                                                 

• Wylot w godzinach rannych lotem do Toronto. Przerwa w Toronto z wycieczką na 

Niagarę i powót do Warszawy z międzylądowaniem w Europie.

Cena: 6600 zł/os

W cenie:

 realizacja program jw

 polskojęzyczny przewodnik

 transfery klimatyzowanym busem

 polski skipper

 podstawowe szkolenie żeglarskie

 bilety wstępów do atrakcji

 wiza kubańska

 kubański podatek turystyczny 10e/os/dzień

 turystyczny fundusz gwarancyjny

 pełne ubezpieczenie turystyczne OC, NNW, KL, Bagaż zgodnie z ofertą 

Colonnade – pakiet brązowy Premier.

 pościel, ręczniki, ponton z silnikiem zaburtowym

 ubezpieczenie kaucji

W cenie nie ujeto:

 obowiązkowej wyjazdowej opłaty lotniskowej z Kuby: 25 CUC /osobę => ok. 

21 EUR ( jeżeli w danym roku jest pobierana)

 lotów ( na życzenie klienta pomagamy wyszukać dogodne połączenia lotnicze 

i pomagamy w załatwieniu formalności związanych z lotami)  

 składki jachtowej: wyżywienie, opłaty portowe,  paliwo do jachtu i pontonu, 

sprzątanie jachtu po rejsie . Będą one opłacane ze wspólnej kasy jachtowej - 

200 EUR/ osobę (skipper nie opłaca składki) i rozliczonej po rejsie.

 Kosztów obiadów nie ujętych w programie i kolacji

 Wycieczki w Toronto

 wydatków własnych


