
Καλοκαίρι & Φθινόπωρο 2021: 

Από Αθήνα: 10 ημέρες / 8 νύχτες, 19,26/ΙΟΥΛ, 2,9,16/ΑΥΓ  με 1.549 € ΤΕΛΙΚΗ 
τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό 

Από Αθήνα: 9 ημέρες / 7 νύχτες, καθημερινές αναχωρήσεις από 1/ΙΟΥΛ έως 
31/ΟΚΤ με 1.499 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό 

Από Θεσσαλονίκη: 9 ημέρες / 7 νύχτες, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 
1/ΙΟΥΛ 31/ΟΚΤ με 1.599 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό 

TOP 10 εμπειρίες του ταξιδιού 

• Ιστορικό κέντρο της Αβάνας – Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco και μία από τις ομορφότερες πόλεις του Νέου κόσμου, λαμπρό δείγμα 
της νέο-αποικιακής αρχιτεκτονικής. Περιπλανηθείτε με τη βοήθεια του 
ξεναγού μας στις τέσσερις  βασικές πλατείες και τα σοκάκια της Havana Vieja 
με τα δεκάδες μπαρ και μουσικά στέκια 

• Τρινιδάδ – Πόλη μουσείο, ανακηρυγμένη από την Unesco ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακής 
αρχιτεκτονικής, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια 

• Βόλτα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκατίας του ‘50 – 
Ανεπανάληπτη πανοραμική βόλτα στην πόλη της  Αβάνας, με τις περίφημες 
Αμερικανικές αντίκες 

• Εξωτικές παραλίες & Κολύμπι με δελφίνια – Στιγμές ξεκούρασης και 
μπάνιου στις φημισμένες εξωτικές παραλίες της βόρειας ακτογραμμής του 
νησιού με τα τυρκουάζ νερά και την κατάλευκη ψιλή άμμο 

• Οροσειρά Sierra Rosario – Mία από τις υψηλότερες οροσειρές της Κούβας. 
Η μοναδική φύση της περιοχής φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών 
σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού  και είναι  χαρακτηρισμένος 
από την Unesco ως ο πρώτος προστατευμένος βιότοπος της Κούβας 

• Σάντα Κλάρα – Τόπος με έντονη ιστορική μνήμη για την Κούβα. Μεταξύ 
άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσέ και το 
θωρακισμένο τρένο του Μπατίστα που ανατίναξαν οι επαναστάτες στην πιο 
καθοριστική μάχη της επανάστασης 

• Εθνικό πάρκο Γουαμά – Ανακηρυγμένο από την Unesco ως σημαντική 
βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, 
όπου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων, ενώ θα περιηγηθούμε στα κανάλια 
του πάρκου με ταχύπλοο για να δούμε αναπαράσταση της  αρχιτεκτονικής 
των Ινδιάνων Ταΐνος 

• Ματάνθας – Πανοραμική ξενάγηση της πόλης της διανόησης όπως 
αποκαλείται στην Κούβα 

• Σιενφουέγος – Γνωστό και ως η Νέα Ορλεάνη της Κούβας, λόγω της 
Γαλλικής επιρροής στην αρχιτεκτονική της, και ένα από τα σημαντικότερα 
λιμάνια της χώρας 

Τι δεν πρέπει να χάσω: 

• Να λικνιστώ στους ρυθμούς της salsa και του reggaeton 
• Να περπατήσω στη Μαλεκόν 



• Να περιπλανηθώ στα σοκάκια της παλιάς πόλης 
• Να κάνω βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα στο ηλιοβασίλεμα 
• Να βγάλω μια πανοραμική φωτογραφία της Αβάνας από το Κάστρο Morro 
• Να παρακολουθήσω την τελετή του κανονιοβολισμού στο Κάστρο Cabaña 
• Να γευτώ παγωμένα Daiquiri, Mojito ή Cuba Libre 
• Να δω πως παρασκευάζονται τα παγκοσμίως διάσημα πούρα 
• Να απολαύσω ένα γεύμα με αστακό σε τοπικό paladar & παγωτό στο 

Coppelia 
• Να επισκεφτώ τα πολυάριθμα μουσεία της πόλης 
• Να περπατήσω στο πλακόστρωτο Paseo del Prado 
• Να αποτυπώσω την καθημερινότητα 
• Να παρακολουθήσω ένα τροπικό σόου στο Cabaret Parisien ή στο Tropicana, 

μια συναυλία ζωντανής μουσικής salsa ή latin jazz, μια παράσταση μπαλέτου 
ή μια ταινία στο σινεμά 

Λίγα λόγια για την Αβάνα: 

Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής πόλης που φέρει 
έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και της Ινδιάνικης παράδοσης με την 
επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων δίνουν 
αντίφαση στα παστέλ χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, 
εναλλάσσοντας την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το μοντερνισμό. Στην 
Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα 
ιστορικά κτίρια και η μείξη των αρχιτεκτονικών μορφών – από την αποικιοκρατική 
στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την 
ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα ελκυστικό μείγμα ιστορίας, 
μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευτικό για την 
εποχή μας. 

Λίγα λόγια για τo Σιενφουέγος: 

Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και 
ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Κούβας με πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από 
Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονική του απεικονίζεται η 
Γαλλική επιρροή. Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο εργοστάσιο τσιμέντου του νησιού, 
διυλιστήριο, εργοστάσιο ζάχαρης και ναυπηγείο. Το όνομά του αρχικά ήταν 
Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του 
τότε στρατηγού και κυβερνήτη Χοσέ Σιενφουέγος. 

Λίγα λόγια για τo Τρινιδάδ: 

Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Κούβας, με πλούσια ιστορία και 
ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρχιτεκτονική της αποτελεί ίσως το πιο 
χαρακτηριστικό δείγμα της αποικιοκρατικής περιόδου. Τα μοναδικά κτίρια και οι 
πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης δίνουν τη μοναδική αίσθηση 
του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη βρίσκεται η 
οροσειρά Εσκαμπράι (Sierra del Escambray), μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ενώ στα 



10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία Ανκόν (Playa Ancon) με τα ζεστά νερά της 
Καραϊβικής. 

Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο: 

Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κούβας αφιερωμένο στις 
απολαύσεις της γαλαζοπράσινης θάλασσας, της λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. 
Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή, αποτελεί 
μοναδικό τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρατηγικά 
ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για την ανάπτυξη και των 
άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή 
διασκέδαση. 
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