ΚΟΥΒΑ 12 ημέρες (25 Φεβ. – 5 Μαρ.)
Ημερήσιο Πρόγραμμα
1η ημέρα
Παρ. 25 Φεβ.
2η ημέρα
Σαβ. 26 Φεβ.

3η ημέρα
Κυρ. 27 Φεβ.

4η ημέρα
Δευτ. 28 Φεβ.

5η ημέρα
Τρ. 1 Μαρ.

6η ημέρα
Τετ. 2 Μαρ.

7η ημέρα
Πεμ. 3 Μαρ.

8η ημέρα
Παρ. 4 Μαρ.

9η ημέρα
Σαβ. 5 Μαρ.

Αναχώρηση το πρωί και μέσω Ζυρίχης ή Άμστερνταμ, άφιξη στην Αβάνα(HAVANA)
αργά το απόγευμα και άμεση αναχώρηση για το οικολογικό χωριό ΛΑΣ ΤΕΡΑΣΑΣ (LAS
TERAZAS).
70 χλμ., 1 ώρα
Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή Βινιάλες (VINALES). Πεζοπορίες, επίσκεψη του
μνημείoυ της Προϊστορίας, των σπηλαίων Σαν Μιγκέλ (SAN MIGUEL), του Ινδιάνου
(Cueva del INDIO) και Λος Πορτάλες (LOS PORTALES), του γραφικού χωριού Βινιάλες
και εργοστασίου κατασκευής πούρων. Επιστροφή το βράδυ στη ΛΑΣ ΤΕΡΑΣΑΣ.
220 χλμ., 4 ώρες
Διαδρομές στην περιοχή Λας Τεράσας. Πεζοπορίες σε φαράγγια, επίσκεψη φυτείας
καφέ, καταρραχτών, του βοτανικού κήπου και των ιαματικών λουτρών Σαν Χουαν (SAN
JUAN). Αναχώρηση το απόγευμα για το εθνικό πάρκο Σιενάγα δε Σαπάτα (CIENAGA de
ZAPATA). Επίσκεψη παραδοσιακού αγροκτήματος και άφιξη το βράδυ στη λίμνη
ΓΚΟΥΑΜΑ (LAGO de GUAMA).
210 χλμ., 3 ώρες
Επίσκεψη εκτροφείου κροκοδείλων και με σκάφος περιήγηση στο εθνικό πάρκο
Σιενάγα δε Σαπάτα. Συνέχεια για τον κόλπο των χοίρων, το μνημείο της απόβασης, το
σπήλαιο με τα ψάρια και την παραλία Πλάγια Χιρόν (PLAYA GIRON). Επίσκεψη της
ιστορικής πόλης Σιενφουέγος (CIENFUEGOS), μνημείου της Ουνέσκο και άφιξη το
βράδυ στην ιστορική πόλη της Κουβανικής επανάστασης ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ (SANTA
CLARA).
230 χλμ., 4 ώρες
Πρωινή διαδρομή και πεζοπορία στη Σιέρρα δε Εσκαμπράϋ (SIERRA de ESCAMBRAY)
και επίσκεψη της πιο ωραίας και καλύτερα διατηρημένης πόλης της Κούβας, του
Τρινιδάδ (TRINIDAD), μνημείου της Ουνέσκο. Επιστροφή στη Σάντα Κλάρα και
περιήγηση της πόλης και των αξιοθεάτων της ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ.
180 χλμ., 3 ώρες
Οδική διάσχιση της Κεντρικής Κούβας, περνώντας φυτείες ζαχαροκάλαμου και
τροπικών φρούτων και πανέμορφα αγροτικά τοπία με τροπική βλάστηση. Επίσκεψη
της εντυπωσιακής πόλης Κάμαγουεϋ (CAMAGUEY) με τη δαιδαλώδη αποικιακή
αρχιτεκτονική και άφιξη το βράδυ στο ΟΛΓΚΙΝ (HOLGUIN).
470 χλμ., 7 ώρες
Επίσκεψη της ιστορικής πόλης και συνέχεια για τη γραφική κωμόπολη Χιμπάρα
(GIBARA) στις ακτές της Καραϊβικής, το εθνικό πάρκο δελ Ναράνχο (del NARANJO),
τον αρχαιολογικό χώρο των Ινδιάνων Τσορρο δε Μαϊτα (CHORRO de MAYTA) και τις
παραλίες της Γκουαρδαλαβάκα (GUARDALAVACA). Επιστροφή στο ΧΟΛΓΚΙΝ.
120 χλμ., 2 ώρες
Αναχώρηση για τη Φίνκα Λας Μανιάκας (FINCA de las MANACAS), εκεί όπου έζησε
στα παιδικά του χρόνια ο Φιντέλ Κάστρο και το μοναστήρι Κόμπρε (FINCA de las
MANACAS). Το μεσημέρι άφιξη στη συμπρωτεύουσα Σαντιάγο δε Κούβα (SANTIAGO
de CUBA), πόλη διάσημη για τη μουσική της, τα γλέντια της και τους φιλόξενους
κατοίκους. Επίσκεψη λουτρόπολης Σιμπόνευ (SIBONEY), του εθνικού πάρκου Γκραν
Πιέδρα (GRAN PIEDRA, του πάρκου των αγαλμάτων (PARCO del PREHISTORIA), της
φυτείας καφέ Ισαμπέλικα (ISABELICA) και ανάβαση κορυφής 1234 μ. Επιστροφή στο
ΣΑΝΤΙΑΓΟ δε ΚΟΥΒΑ.
100 χλμ., 2 ώρες
Η ορειβατική ομάδα το μεσημέρι ξεκινά τη διήμερη ανάβαση της υψηλότερης κορυφής
της Κούβας, του Πικο Τουρκινο (PICO TURQUINO 1972 μ.). ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Διαδρομή για Γκουαντάναμο (GUANTANAMO), όπου βρίσκεται η διαβόητη
αμερικανική βάση. Επίσκεψη της πόλης. Στην επιστροφή επίσκεψη των βοτανικών
κήπων, του αποικιακού κάστρου Σαν Πέδρο (MORRO de SAN PEDRO), του μικρού

10η ημέρα
Κυρ. 6 Μαρ.

11η ημέρα
Δευτ. 7 Μαρ.
12η ημέρα
Τρίτη 8 Μαρ.

γραφικού νησιού Καγιο Γκράνμα (CAYO GRANMA) και πεζοπορική επίσκεψη των
αξιοθέατων του Σαντιάγο. ΣΑΝΤΙΑΓΟ δε ΚΟΥΒΑ.
170 χλμ., 3ώρες
Το πρωί ανάβαση της κορυφής και κατάβαση. Επιστροφή το απόγευμα στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ
Πρωινή πτήση για την Αβάνα. Επίσκεψη αξιοθέατων γύρω από την Αβάνα (πάρκο Λένιν
(LENIN), βοτανικός κήπος, (JARDIN BOTANICO), το ισπανικό φρούριο Σαν Καρλος δε
λα Καμπάνα (SAN CARLOS de la CABANA) και τις ακρογιαλιές της Πλάγια δελ Εστε
(PLAYA del ESTE) και επιστροφή το απόγευμα στην ΑΒΑΝΑ.
60 χλμ., 2 ώρες
Ολοήμερη επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων της Αβάνας. Αργά το βράδυ πτήση
αναχώρησης για Αθήνα.
Άφιξη αργά το βράδυ της Τρίτης μέσω ενδιάμεσου προορισμού στην Αθήνα.

ΚΟΥΒΑ(προαιρετική προέκταση 5 ημερών)
Ημερήσιο Πρόγραμμα
10η ημέρα
Κυρ 6 Μαρ.

11 η ημέρα
Δευτ. 7 Μαρ.

12η ημέρα
Τρ. 8 Μαρ.

13η ημέρα
Τετ. 9 Μαρ.

14η ημέρα
Πεμ. 10 Μαρ.

15η ημέρα
Παρ. 11 Μαρ.

16η ημέρα
Σαβ. 12 Μαρ.
17η ημέρα
Κυρ. 13 Μαρ.

Πρωινή αναχώρηση για τη Μπαρακοα(BARACOA), διασχίζοντας τον εντυπωσιακό
δρόμο Λα Φαρολα(LA FAROLA) πάνω από την οροσειρά Σιέρρα δε Πουριαλ (SIERRA de
PURIAL). Επίσκεψη και πεζοπορία στο πάρκο Μποκα δε Γιουμουρι (BOCA de YUMURI)
και άφιξη στην πόλη Μπαρακοα στο ανατολικό άκρο της Κούβας. Επίσκεψη των
αξιοθέατων. ΜΠΑΡΑΚΟΑ.
200 χλμ., 4 ώρες
Ανάβαση στο εντυπωσιακό βουνό Γιουνκε (YUNQUE) και συνέχεια για το εθνικό πάρκο
Αλεχάντρο δε Χουμπολντ (ALEJANDRO de HUMBOLDT), μνημείο της Ουνέσκο και το
πάρκο με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Καραϊβική. Επίσκεψη και πεζοπορία.
Συνέχεια για την πόλη Mοα (MOA) και επιστροφή το βράδυ στο Σαντιάγο.
ΣΑΝΤΙΑΓΟ.
200 χλμ., 4 ώρες
Πρωινή πτήση για την Αβάνα. Συνέχεια πτήση για το μεγαλύτερο νησί της Κούβας, το
Ισλα δε Χουβεντουδ (ISLA de JUVENTUD). Άφιξη στην πρωτεύουσα Νουεβα Χερονα
(NUEVA GERONA). Επίσκεψη αξιοθέατων και aνάβαση στη Σιέρρα δε λας Κασας
(SIERRA de las CASAS) ΝΟΥΕΒΑ ΧΕΡΟΝΑ.
Οδικός γύρος του νησιού. Επίσκεψη της φυλακής Πρεσιδιο Μοδελο (PRESIDIO
MODELO), του φράγματος Ελ Αμπρα (EL AMBRA), του βοτανικού κήπου και με σκάφη
στην ακτή Πουντα Φρανσες (PUNTA FRANCES) για θαλάσσιες δραστηριότητες.
Επιστροφή το βράδυ στη ΝΟΥΕΒΑ ΧΕΡΟΝΑ.
100 χλμ., 2 ώρες
Πρωινή πτήση για την Αβάνα. Επίσκεψη αξιοθέατων γύρω από την Αβάνα. Πάρκο Λένιν
(PARQUE LENIN), φρούριο Σαν Καρλος δε Καμπανα, (SAN CARLOS de CAMPANA),
Πλαγιας δελ Εστε (PLAYAS del ESTE) και επιστροφή το απόγευμα στην ΑΒΑΝΑ.
60 χλμ., 2 ώρες
Ολοήμερη εκδρομή στην Αθήνα της Κούβας, την πόλη Ματανσας (MATANZAS).
Περιήγηση της πόλης, επίσκεψη των σπηλαίων Μπελαμαρ (BELAMAR) και του
φρουρίου Μοριγιο (MORILLO), διαδρομή στον ποταμό Ριο Κανιμαρ (RIO CANIMAR)
και στην Πλαγια Κοραλ (PLAYA CORAL). Επιστροφή στην ΑΒΑΝΑ.
220 χλμ, 4 ώρες
Ολοήμερη επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων της Αβάνας. Αργά το βράδυ πτήση
αναχώρησης για Αθήνα.
Άφιξη αργά το βράδυ της Κυριακής μέσω ενδιάμεσου προορισμού στην Αθήνα.

