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KUBA

D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot 
do Havany przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przylot do Havany w godzinach wieczornych. Po przylocie 
transfer do hotelu. Nocleg.

D ZIEŃ 2. Po śniadaniu wyjazd w kierunku prowincji Pinar 
del Rio, słynącej z uprawy tytoniu. Po drodze wizyta 
w „Sierra del Rosario” rezerwacie biosfery wpisanym 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podziwiać tu 
można oprócz nietkniętej przyrody również pozostałości po 
francuskich plantacjach kawy z XIX wieku. Dalszy przejazd 
w kierunku Soroa z wysokim na 21 m. wodospadem oraz 
ogrodem botanicznym, w którym podziwiać można ponad 
700 gatunków kwiatów, między innymi orchidei. Wycieczka 
do Doliny Vinales, krótki postój przy punkcie widokowym 
Los Jazmines, gdzie spróbujemy Guarapo (soku z trzciny), 
Jaskinia Indian, przepłynięcie łódką przez jaskinię, wizyta 
w jednym z tradycyjnych kubańskich domów wiejskich. 
Obiad w restauracji Palenque pod skałą z gigantycznym 
malunkiem zwanym Murem Prehistorii, następnie godzinny 
spacer szlakiem przez dolinę. Nocleg w okolicy Pinar del 
Rio. 

D ZIEŃ 3. Po śniadaniu wyjazd w kierunku Havany. Po 
przyjeździe do Havany zwiedzanie Starego Miasta: 
Katedra, Plac Św. Franciszka, Bodeguita del Medio, 
Muzeum Rumu, wizyta w twierdzy Trzech Króli - El 
Morro. Wieczorem fakultatywnie wyjście do jednego 
z najsłynniejszych kabaretów świata - Tropicana. Nocleg 
w Havanie. 

D ZIEŃ 4. Wcześnie rano transfer na lotnisko i przelot do 
Santiago de Cuba/Holguin. Po przylocie zwiedzanie 
Santiago de Cuba: dom pierwszego gubernatora Kuby 
- Diego Velazqueza, wizyta w twierdzy El Morro, gdzie 
znajduje się Muzeum Piractwa, w trakcie zwiedzania czas 
na lunch. Wieczorem wyjście do Casa de la Trova. Nocleg 
w Santiago de Cuba. 

D ZIEŃ 5. Po śniadaniu przejazd na krótki trekking do Grand 
Piedra. Po powrocie do Santiago dalsze zwiedzanie miasta: 
Park Cespedes, katedra, Plac Maceo, ulice Heredia, Padre 
Pico. Po południu spacery i zakup pamiątek. Nocleg 
w Santiago de Cuba.

D ZIEŃ 6. Śniadanie. Przejazd z Santiago de Cuba do 
Camaguey (ok. 330 km). Po drodze wizyta w sanktuarium 
Virgen del Cobre - patronki Kuby i spacer po kolonialnym 
centrum Bayamo. Przyjazd do obfitującego w architekturę 
kolonialną miasta Camaguey - dla chętnych wieczorne 
spacery brukowanymi uliczkami tego miasta. Nocleg 
w Camaguey.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu wyjazd w kierunku Trinidadu. Po 
drodze wizyta w słynącej z upraw trzciny cukrowej Dolinie 
Ingenios wraz z wejściem na wieżę Iznaga. Przyjazd 
w okolice Trynidadu i po południu odpoczynek w hotelu 
przy basenie. Fakultatywnie wieczorem wyjście na spektakl 
w Casa de la Trova. Nocleg.

D ZIEŃ 8. Od rana przejazd do Parku Topes de Collantes, 
krótki trekking. Po powrocie do Trynidadu - zwiedzanie: 
Plaza Mayor, kościół parafialny Santisima Trynidad, 
Muzeum Romantyzmu, wizyta w Cancanchara - stolicy 
afrokubańskiej muzyki, dawny klasztor Św. Franciszka. 
Nocleg w hotelu w Trynidadzie.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu wyjazd w kierunku wyspy Cayo Coco 
lub Cayo Santa Maria. Po drodze przejazd przez miasto Che 
Geuvary - Santa Clara, z krótkim postojem przy mauzoleum 
Che-Guevary. Po przyjeździe na wyspę zakwaterowanie  
w hotelu. Czas na relaks. Nocleg na wyspie.

D ZIEŃ 10. Pobyt na wyspie. Po południu transfer na lotnisko 
i przelot do Havany. Po przylocie do Havany transfer do 
hotelu. Wieczorem fakultatywne wyjście do centrum. 
Nocleg w Havanie.

D ZIEŃ 11. Po śniadaniu zwiedzanie Havany: Malecon, 
Plac Rewolucji, Park Centralny z Kapitolem, Av. Prado, 
dzielnica Miramar, cmentarz Colon, fabryka cygar, 
Wzgórze Uniwersyteckie. Nocleg w Havanie.

D ZIEŃ 12. Od rana czas wolny na zakup ostatnich pamiątek. 
Po południu transfer na lotnisko i wylot do Europy.

D ZIEŃ 13. Przylot do portu tranzytowego i przesiadka na 
samolot lecący do Warszawy. Lądowanie na lotnisku 
Okęcie.

Pinar del Rio - dolina Vinales - Santiago de Cuba - Camaguey - Trinidad - Topes de Collantes - Cienfuegos - Cayo Coco/Cayo Santa Maria - Havana

TERMINY:
17.01 – 29.01.2017
14.02 – 26.02.2017*

07.03 - 19.03.2017
14.11 – 26.11.2017*

* Wysoki sezon - dopłata 550 PLN + 170 USD

CENA: 
6 350 PLN + 1 895 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 350 PLN + 1 895 USD x kurs sprzedaż Pekao 
SA na 35 dni przed terminem imprezy (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Hawana - Warszawa
-  loty wewnętrzne Havana - Santiago de Cuba/Holguin; 

Cayo Coco/Cayo Santa Maria - Havana
-  zakwaterowanie w hotelach 3***/4**** w trakcie 

objazdu, za wyjątkiem Camaguey - hotel turystyczny, 
na wyspie hotel 4**** 

-  opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
-  transport mikrobusem lub autokarem z klimatyzacją 
-  transfery z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, dodatkowo 

obiad: dzień 2
-  promesę wjazdową na Kubę
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłat 

lotniskowych: 150 EUR
-  opłaty wylotowej z Kuby: 25 EUR
-  fakultatywnego wyjścia do Tropicany: 100 EUR
-  napiwków: 40 EUR
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 440 EUR
-  posiłków niezawartych w programie (koszt kolacji  

ok. 10-20 EUR/kolacja)


