
 
   

 

 ΚΟΥΒΑ – ΜΑΪΑΜΙ 

 
 

1η ημέρα: Αθήνα  – Αβάνα   
Συγκέντρωση στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών Ε. Βενιζέλος και αναχώρηση με προορισμό την Αβάνα. Εκεί θα 
σας περιμένει η ξεναγός  μας στην Κούβα που θα σας συνοδεύσει στο ξενοδοχείο σας. Ποτό -κοκτέιλ 
καλωσορίσματος, τακτοποίηση στα δωμάτια σας και διανυκτέρευση.  
 
 
2η ημέρα: Αβάνα – Ξενάγηση πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούμε για την ξενάγηση μας στην όμορφη πόλη της 
Καραϊβικής. Θα ξεκινήσουμε από την Πλατεία της Επανάστασης με τις τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε 
Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουέγκος. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα 
διασχίσουμε τη "σύγχρονη" συνοικία του Βεδάδο με την κεντρική πλατεία Copelia και την περίφημη 
παραλιακή λεωφόρο Malecón και θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο του ιδίου στην 
Ουάσινγκτον. Η περιήγηση μας αλλάζει ρυθμό και μπαίνουμε στην Habana Vieja ή Παλιά Αβάνα, Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προστατευόμενη από την UNESCO από το 1982, η οποία 
φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια στην Καραϊβική. Θα ξεναγηθούμε στο μουσείο με το 
εθνικό τους ποτό το «ρούμι», το οποίο θα δοκιμάσουμε. Έπειτα θα επισκεφτούμε τη μοναδική ελληνική 
ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο, και στη συνέχεια περπατώντας θα δούμε την Πλατεία 
του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης, την Παλιά Πλατεία, και την Πλατεία των Όπλων. Είσοδος στην 
εντυπωσιακή μικρογραφία της Παλιάς Αβάνας και τέλος θα συνεχίσουμε προς την Καθεδρική Πλατεία τον 
‘‘ναΐσκο’’ Templete και το Castillo de La Fuerza Real. Θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη στο 
πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο, σε θέση περιωπής στην είσοδο του λιμανιού με μαγευτική θέα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχειο και το απόγευμα θα το εχετε ελεύθερο, να κανετε βολτα στην πολη. 
 
 
3η ημέρα: Αβάνα - Ελεύθερη ημέρα -  Βινιάλες - Πινάρ δελ Ρίο (προαιρετικά)  
Πρωινό και ελεύθερη μέρα να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορειτε να 
επισκεφθείτε το μεγάλο παζάρι της πόλης όπου θα βρείτε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα 
κατασκευασμένα από ξύλο, κουκούτσια φρούτων και λαχανικών, δέρμα και δόντια κροκοδείλου, παπιέ μασέ ή 
πηλό, αλλά και έργα ζωγραφικής τέχνης (αποφύγετε να αγοράσετε αντικείμενα και κοσμήματα που είναι 
φτιαγμένα από μαύρα κοράλλια ή καβούκια θαλάσσιων χελωνών καθώς εκτός από το ότι είναι παράνομα, η 
συγκομιδή τους προξενεί σημαντικά οικολογικά προβλήματα). Περπατήστε στα στενά σοκάκια της παλιάς 
πόλης, πιείτε ένα φρέσκο χυμό από "φρούτα μπόμπα" η γνωστή σε μας παπάγια ή "γκουαγιάμπα" υπό τους 
ήχους ενός νοσταλγικού σον ή μπολέρο, και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο σας περπατώντας κατά μήκος της 
περίφημης παραλιακής λεωφόρου Malecón, αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεμα και τον ήλιο να χάνεται στη 
θάλασσα σε μια πανδαισία χρωμάτων. Εναλλακτικά προτείνουμε μια εκδρομη στο Βινιάλες - Πινάρ δελ Ρίο 
(προαιρετικη). Μια μαγευτική κοιλάδα στη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, όπου καλλιεργούνται τα καπνά για 
τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων για να δούμε από κοντά την επεξεργασία 
τους. Η βόλτα μας στην κοιλάδα του Βινιάλες θα σας μείνει αξέχαστη καθώς θα αντικρύσετε πράσινους 
βελούδινους λοφίσκους, γνωστοί με το όνομα mogotes, που δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο, ξεπηδούν από 
την κοιλάδα κατάφυτοι και σχεδόν απόκοσμοι, πλαισιωμένοι με πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες και 
υπόγειες σπηλιές με ποτάμια, συνθέτοντας ένα μαγευτικό τοπίο.  



 
 
 
Έπειτα θα δούμε την τεράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας στη Σπηλιά του Ινδιάνου και θα διασχίσουμε με 
μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο σ`ένα  μοναδικό 
περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουμε μια στάση στο παρατηρητήριο Λος 
Χασμίνες με μαγευτική θέα στην κοιλάδα του Βινιάλες. Το απογευμα επιστροφη στην Αβάνα. 
 
 
4η ημέρα: Αβάνα – Βόλτα με αυτοκίνητα Αντίκες! - Βαραδερο 
Πρωινό και μια τελευταια βολτα στην Αβανα. θα σας προφέρουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία, μια βόλτα με 
αυτοκίνητα Αντίκες σε μια υπέροχη διαδρομή στο καταπράσινο εξωτικό δάσος της Αβάνας. Αμεσως μετα θα 
αναχωρησουμε για το εξωτικό, κοσμοπολιτικο Βαραδερο, ενας αγαπημενος παραθεριστικος προορισμος, 
διάσημος σε ολο τον Κοσμο. Η Κούβα διαθέτει πάνω από 4800 χλμ. ακτογραμμής, χωρίς να υπολογίζονται σε 
αυτή οι πολυάριθμοι κοραλλιογενείς σκόπελοι και νησιά. Στις παραλίες  της Κούβας, όπως το Βαραδέρο, το 
Cayo Coco και Cayo Largo, μπορείτε να απολαύσετε πολλά θαλάσσια σπορ, να κάνετε ηλιοθεραπεία, να 
απολαύσετε τα διάφανα νερά της Καραϊβικής ή απλά να αναζωογονηθείτε. Η Κούβα αναμφισβήτητα διαθέτει 
μερικές από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου και ένα μεγάλο αριθμό από θέρετρα στα οποία μπορείτε να 
απολαύσετε εξυπηρέτηση και άνεση στις καλύτερες αμμουδιές της πόλης, στη μαγευτικη παραλια Βαρααδερο.  
 
 
5η ημέρα: Βαραδέρο  
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Κούβας. Προσφέρονται διάφορες 
προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από το τοπικό παζάρι ή να 
επισκεφθείτε το δελφινάριο. Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο σας περιλαμβάνονται 
στην τιμή. Προαιρετική κρουαζιέρα στο Καγιο Μπλανκο με κολύμπι με δελφίνια. Αναχώρηση με καταμαράν 
για το ερημονήσι του Καγιο Μπλανκο (Cayo Blanco η αλλιώς λευκό νησάκι). Στάση καθοδόν σε έναν 
κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεί χρόνος και εξοπλισμός (μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και 
βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον ύφαλο και την πολύχρωμη υποβρύχια φύση γύρω του. Στάση επίσης 
σε ένα περιφραγμένο χώρο μεσοπέλαγα, όπου φιλοξενούνται δελφίνια και θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
κολυμπήσετε μαζί τους. Στο Καγιο θα έχετε χρόνο να κάνετε μπάνιο η ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται 
μεσημεριανό γεύμα σε μπούφε με φρέσκα ψάρια, αστακούς και άλλα θαλασσινά ψητά στα κάρβουνα. 
Επιστροφή στο Βαραδερο με ρούμι, σαλσα και πολύ κέφι και χορό…!  
 
 
6η ημέρα: Βαραδέρο – Αβάνα – Μαϊάμι  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και εν συνέχεια αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Αβάνας, διασχίζοντας την κοιλάδα 
Ματάνσας με φόντο τις όμορφες ανατολικές ακτές και την ομώνυμη πόλη με τα πολλά γεφύρια και τα δύο 
εντυπωσιακά ποτάμια. Άφιξη στο αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση της Νεας Υορκης. Οι όμορφες 
αναμνήσεις και εικόνες από την μαγευτική Κουβά, θα μας συνοδεύουν πάντα!  
Και τωρα αφιξη και τακτοποιηση στο κεντρικοτατο ξενοδοχειο μας στο Μαϊάμι. Πρωτες πληροφορίες από τον 
ξεναγό μας για να κινηθείτε στην πολη. 
 
 
7η ημέρα: Μαϊάμι - Ξενάγηση  
Καμία άλλη αμερικανική μητρόπολη δεν μοιάζει με το Μαϊάμι, που αρχικά ήταν ψαροχώρι στην άκρη μιας 
άγριας φύσης. Μέχρι που το τραίνο άρχισε να φέρνει τουρίστες. Σήμερα στην ξενάγηση θα γνωρίσετε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα των δύο πόλεων: το Μαϊάμι Μπιτς με τις γραφικές συνοικίες του και το Μαϊάμι.  Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια επίσκεψη στα καταστήματα Mayfair  ή στην πανέμορφη προβλήτα του 
Bayside. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα με δείπνο στα κανάλια της πόλης ή διασκέδαση στην 
περιοχή Art Deco. 
 
 
 
 



 
 
 
8η ημέρα: Μαϊάμι  
Ελεύθερη ημέρα. Πολλά είναι τα μουσεία και τα αξιοθέατα που αξίζει να τα επισκεφτεί κανείς στο ταξίδι του 
στο Μαιάμι, κάνετε τις επιλογές σας και ξεκινήστε! Μεταξύ άλλων προτείνουμε να επισκεφτείτε το «Biltmore 
Hotel» το οποίο εγκαινιάστηκε το 1926 και είναι το πιο εμβληματικό κτίριο του Μαϊάμι, με μεγαλοπρεπές 
μεσογειακό ύφος κι έναν πύργο 92 μ. στην κορυφή του, πολλοί το αποκαλούν και «γαμήλια τούρτα». Στην 
ακμή του φιλοξενούσε διασημότητες όπως ο Μπινγκ Κρόσμπι, ενώ σήμερα, μετά την πρόσφατη ανακαίνισή 
του, πλήθος κόσμου το επισκέπτεται για να θαυμάσει το πολυτελές λόμπι, την κομψή αίθουσα χορού και την 
τεράστια πισίνα των 2.000 τ.μ. Εξαιρετική πρόταση το «Fairchild Tropical Botanic Garden», ήρε το όνομά του 
από τον Αμερικανό βοτανολόγο Ντέιβιντ Φερτσάιλντ και είναι ένας από τους μεγαλύτερους βοτανικούς κήπους 
των ΗΠΑ. Σε έκταση περίπου 34.000 τ.μ., περισσότερα από 2.500 είδη τροπικών φυτών και δέντρων και 12 
τεχνητές λίμνες διαμορφώνουν μια πραγματική όαση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Και σίγουρα μια 
ή πολλές βόλτες στο περ’ιφημο «Ocean Drive», στη διάσημη λεωφόρο κατά μήκος του Ατλαντικού χτυπάει η 
καρδιά του South Beach και, βέβαια, η κίνηση δεν σταματάει ποτέ! Την ημέρα τουρίστες και ντόπιοι 
περιπλανιούνται ή γευματίζουν στα cafes, ενώ ημίγυμνοι νεαροί σκέιτερ προσφέρουν άφθονο θέαμα. Τη 
νύχτα, πάλι, θα βρείτε εδώ ορισμένα από τα πιο hot bars και clubs της πόλης. 
 
 
9η ημέρα: Μαϊάμι  
Ελεύθερη ημέρα. Η σημερινή μέρα είναι στη διάθεσή σας για να απολαύσετε τις παραλίες, ή να ανακαλύψετε 
τις ομορφιές της πόλης που τόσο συχνά βλέπουμε στις ταινίες. Οι επιλογές είναι αρκετές: Ωκεανός, παραλίες, 
ξενοδοχεία, βίλες, ουρανοξύστες. Το υπέροχο Μαϊάμι βρίσκεται ανάμεσα στα έλη των Έβεργκλεϊντς και τις 
ακτές του Ατλαντικού, έτοιμο να σας συνεπάρει, αφιερώστε μια μέρα χαλαρώνοντας στην κοσμοπολίτικη 
πόλη. 
 
 
10η - 11η ημέρα:  Μαϊάμι – Αθήνα  
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και πτήση για την επιστροφη με ενδιαμεσο σταθμο. Οι 
συναρπαστικές εμπειρίες του ταξιδιού σας θα σας κανουν να αναπολείτε τις όμορφες στιγμές που περάσατε 
στην Κουβα και στο Μαιαμι! 
 

*Στο πρόγραμμα 13ημ περιλαμβάνεται το Σιενφουέγκος με   
2 διανυκτέρευσεις με ημιδιατροφη 

 
Αβάνα – Γκουαμά – Κόλπος των Χοίρων – Σιενφουέγκος 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα στο Γκουαμά (Guamá), τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της 
Κούβας. Στο «Λα Μπόκα» βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων» που θα επισκεφτούμε.  Τα ζώα 
αυτά, σημαντικό κομμάτι της άγριας πανίδας της Κούβας, προστατεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον από το 
ανεξέλεγκτο κυνήγι.  Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα από το δάσος Ζαπάτα, ώσπου να αντικρύσουμε τις 
δαντελένιες ακτές της Καραϊβικής στον κόλπο των Χοίρων (γνωστός από την ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση 
των Αμερικάνων στο νησί, το 1961). Στάση σε μια θαλάσσια όαση, όπου τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα 
νερά σχηματίζουν ένα φυσικό "ενυδρείο- πισίνα", ένα μέρος ιδανικό για μπάνιο & snorkeling, για ποτά στο 
open bar αλλά και για θαλασσινούς μεζέδες -το μεσημεριανό γεύμα περιλαμβάνεται. Συνεχίζουμε  για το 
Σιενφουέγκος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
χώρας. Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη με στάση στην κεντρική πλατεία με το κατάλευκο άγαλμα της θεάς 
Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το Θέατρο Tomas Terry, το Δημαρχείο και το κλασικό κτήριο του Πανεπιστημίου. 
Πάνω στη θάλασσα, στη στενή χερσόνησο της  «Punta Gorda» θα επισκεφτούμε το  “Palacio del Valle”, ένα 
άκρως εντυπωσιακό κτήριο 100 ετών, αρχιτεκτονικό αριστούργημα, συνδυασμός ρομαντικής, γοτθικής, 
ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Από τα κελάρια και τα επιβλητικά σαλόνια, θα ανεβούμε στην 
ταράτσα του Παλατιού, όπου η θέα της πόλης και του ηλιοβασιλέματος μαγεύει. Άφιξη στο ξενοδοχείο σας, 
τακτοποίηση στα δωμάτιά σας κι ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
 
 



 
 
 
Σιενφουέγκος – Τρινιδάδ – Σιενφουέγκος 

Πρωινό. Ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο Δελφινάριο, όπου θα παρακολουθήσουμε ένα εντυπωσιακό 
show με δελφίνια που θα μας καθηλώσει. Προαιρετικά ( επιπλέον χρέωση), όσοι έχετε αποθέματα 
αδρεναλίνης και περίσσιο θάρρος, κολυμπήστε και χορέψτε στην κυριολεξία με τα υπέροχα αυτά θαλάσσια  
όντα – μια μοναδική εμπειρία! Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό, μεσαιωνικό Τρινιδάδ, πόλη που ίδρυσαν οι 
Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα, ανακηρυγμένο ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την 
UNESCO το 1986. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία (Πλάσα δε Άρμας), περιστοιχισμένη από αποικιακά 
κτίρια, στο «Μουσείο » και στο παραδοσιακό καφενείο La Canchánchara, όπου θα απολαύσουμε το τοπικό 
ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα πολύχρωμα μαγαζιά η για ψώνια στα 
υπαίθρια παζάρια. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 
 
 
 

Σημειώσεις: Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα) 
την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το γραφείο μας. Σε περίπτωση που έχετε επισκεφτεί κάποια εκ των 
χωρών Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Υεμένη ή Σομαλία από 01/03/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί 
διαφορετική διαδικασία για αίτηση VISA, τη συμπλήρωση της οποίας μπορούμε να αναλάβουμε εφόσον 
επιθυμείτε : 

 Απαραίτητα διαβατηριο εξάμηνης ισχύος από το τελος του ταξιδιού. 

 Στο Βαραδερο η διαμονη είναι για ρηλαξ, χωρις ξεναγο 

 Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστηριότητες σε ημερομηνία ή 
ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς καμία αύξηση 
ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων. 

    
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 18 Νοεμβρίου 11 μέρες  
 
 
Περιλαμβάνονται: 

    Αεροπορικά εισιτήρια με τη Swiss 

  Διαμονή σε ξενοδοχεία Casas & 5* συμπεριλαμβανομένων και φόρων ξενοδοχείων  

  Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχειο της Αβανας  

  Πλήρης διατροφή & ποτά στο Βαραδέρο  

  Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενο ιδιωτικό 
πούλμαν 

 Βολτα στην Αβανα με αυτοκίνητα Αντικες. 

 Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός στην Κούβα 

   4  διανυκτερεύσεις στα κεντρικότατα ξενοδοχεία 4* στο Μαϊάμι (χωρίς πρωινο) 

   Ξενάγηση με Έλληνα ξεναγο στο Μαιαιμι   

   Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής – Κουβας  

   Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα 

   Μινι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α. 

   10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ), Βιζα Κουβας ειδική ταξιδιωτική 
ασφάλεια (ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κτλ) (€695 συνολικα) 

 Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά, στον ξεναγό της εκδρομής ($50 
δολάρια) 

 Αποσκευη στις εσωτερικες πτησεις στις ΗΠΑ (30$ πληρώνονται μόνο τοπικά) 

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 

 

 

 

 
                       *Στις τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση €200 για έγκαιρη κράτηση* 

 

                       Δυνατότητα αναβάθμισης ξενοδοχείου στο θέρετρο Bαραδερο:   
                     Hotel Royalton Hicacos Resort 5* All Inclusive 

                Διαφορα τιμης 149€ κατ/ατομο 
 

                    *Στο πρόγραμμα 13ημ περιλαμβάνεται το Σιενφουέγκος με   
                  2 διανυκτέρευσεις με ημιδιατροφη 

 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Μονόκλινο Φόροι Τρίκλινο 

Ναtional de Cuba 5*    (3νύχτες) 
Grand Memories Varadero 5*   (2 νύχτες) 

Μαrriott Biscayne Bay 4*    (4 νύχτες) 

1649€ +790€ 695€ 1599€ 

Casa Particular Havana   (5 νύχτες) 
Μαrriott Biscayne Bay 4*   (4 νύχτες) 1299€ +550€ 695€ 1249€ 

Ναtional de Cuba 5*    (3 νύχτες) 
Jagua 4* (2νύχτες) 

Grand Memories Varadero 5*   (2 νύχτες) 
Μαrriott Biscayne Bay 4*   (4 νύχτες) 

1899€ +890€ 695€ 1819€ 


