
ΚΟΥΒΑ 13 ημέρες  
Ημερήσιο Πρόγραμμα 

1η ημέρα 
Παρ. 25 Φεβ. 

Αναχώρηση το πρωί και μέσω Ζυρίχης ή Άμστερνταμ, άφιξη στην Αβάνα (HAVANA) αργά το 
απόγευμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο.                                                           ΑΒΑΝΑ                                                                                     

2η ημέρα Σαβ. 
26 Φεβ. 

Πρωινή αναχώρηση με το πούλμαν. Διάσχιση της κεντρικής Κούβας ανάμεσα από θαυμάσια 
τροπικά τοπία, φυτείες ζαχαροκάλαμου και άφιξη το απόγευμα στην εντυπωσιακή πόλη 
ΚΑΜΑΓΟΥΕΪ (CAMAGUEY) με τη δαιδαλώδη αποικιακή αρχιτεκτονική της. Επίσκεψη της 
πόλης και των αξιοθεάτων της.             
                                                                                 530 χλμ., 7 – 8 ώρες                            ΚΑΜΑΓΟΥΕΪ               

3η ημέρα 
Κυρ. 27 Φεβ. 

 

Πρωινή αναχώρηση για την παραλιακή γραφική κωμόπολη Χιμπάρα (GIBARA). Επίσκεψη του 
θαλάσσιου πάρκου ΚΑΓΙΟ ΝΑΡΑΝΧΟ (CAYO NARANJO) και του θέρετρου ΓΚΟΥΑΡΔΑΛΑΒΑΚΑ 
(GUARDA LAVACA) με τις εκπληκτικές παραλίες του και πλήθος  δραστηριοτήτων. Επίσκεψη 
του τόπου απόβασης του Κολόμβου το 1492 και του αρχαιολογικού χώρου ΤΣΟΡΡΟ ΔΕ ΜΑΗΤΑ 
(CHORRO de MAITA) και της αναπαράστασης Ινδιάνικου χωριού. Επιστροφή στη Χιμπάρα.          
                                                                                        300 χλμ.,  4 ώρες                              ΧΙΜΠΑΡΑ 

4η ημέρα 
Δευτ. 28 Φεβ. 

Επίσκεψη της γραφικής κωμόπολης Χιμπάρα και διαδρομή για το ανατολικότερο άκρο της 
Κούβας με την οργιώδη βλάστηση, τις πανέμορφες παραλίες και το σημαντικότερο εθνικό 
πάρκο της Καραϊβικής, το πάρκο ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΧΟΥΜΠΟΛΝΤ (ALEJANDRO HUMBOLDT). 
Επίσκεψη και πεζοπορία  στο πάρκο. Άφιξη το απόγευμα στην όμορφη πόλη ΜΠΑΡΑΚΟΑ 
(BARACOA)              280  χλμ., 5 ώρες                                                                                      ΜΠΑΡΑΚΟΑ 
Η ορειβατική ομάδα το πρωί  ξεκινά τη διήμερη ανάβαση της υψηλότερης κορυφής της Κούβας 
, του Πίκο Τουρκίνο ( PICO TURQUINO 1972μ).                        ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5η ημέρα 
Τρ. 1 Μαρ. 

Πρωινή διαδρομή και πεζοπορία στον ιερό λόφο ΓΙΟΥΝΚΕ (YUNQUE). Επιστροφή στη 
ΜΠΑΡΑΚΟΑ, επίσκεψη της πόλης και αναχώρηση μέσω του καταπληκτικού ορεινού δρόμου  
ΛΑ ΦΑΡΟΛΑ (LA FAROLA)  για τη πόλη ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ (GUANTANAMO) και τη διαβόητη 
αμερικανική βάση της. Επίσκεψη της πόλης (όχι της βάσης) και συνέχεια για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Κούβας το ιστορικό ΣΑΝΤΙΑΓΟ (SANTIAGO de CUBA) πόλη διάσημη για 
τη μουσική της, τα γλέντια της και τους φιλόξενους κατοίκους της. Άφιξη αργά το απόγευμα                     
220 χλμ. , 4 ώρες                                                                                                                           ΣΑΝΤΙΑΓΟ 
Το πρωί ανάβαση της κορυφής και κατάβαση. Επιστροφή το απόγευμα στο                                
ΣΑΝΤΙΑΓΟ   

6η ημέρα 
Τετ. 2 Μαρ. 

Επίσκεψη των βοτανικών κήπων, του αποικιακού κάστρου ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ (MORRO de SAN 
PEDRO), του μικρού γραφικού νησιού ΚΑΓΙΟ ΓΚΡΑΝΜΑ (CAYO GRANMA) και πεζοπορική 
επίσκεψη των αξιοθέατων του ΣΑΝΤΙΑΓΟ. Επίσκεψη λουτρόπολης ΣΙΜΠΟΝΕΫ( SIBONEY), του 
εθνικού πάρκου ΓΚΡΑΝ ΠΙΕΔΡΑ (GRAN PIEDRA), του πάρκου των αγαλμάτων (PARCO del 
PREHISTORIA), της φυτείας καφέ Ισαμπέλικα (ISA BELICA) και ανάβαση κορυφής 1234 μ. 
Επιστροφή στο Σαντιάγο.               80χλμ ,   2 ώρες                                                               ΣΑΝΤΙΑΓΟ     

7η ημέρα 
Πεμ. 3 Μαρ. 

Αναχώρηση για  το μοναστήρι Κόμπρε (MONASTERIO de COBRE) , το σημαντικότερο της 
Κούβας και  τη ΦΙΝΚΑ ΛΑΣ ΜΑΝΙΑΚΑΣ (FINCA de las MANACAS), εκεί όπου έζησε τα παιδικά 
του χρόνια ο Φιντέλ Κάστρο. Συνέχεια επίσκεψη της όμορφης πόλης ΟΛΓΙΝ ( HOLGUIN). 
Διάσχιση της ανατολικής Κούβας μέχρι την ιστορική πόλη ΣΑΝΚΤΙ ΣΠΙΡΙΤΟΥΣ. Άφιξη το 
βράδυ.     520 χλμ.,  8 ώρες                                                                                        ΣΑΝΚΤΙ ΣΠΙΡΙΤΟΥΣ                                                                                                                    

8η ημέρα 
Παρ. 4 Μαρ.  
 

Επίσκεψη της πόλης και συνέχεια για την πιο ωραία και καλύτερα διατηρημένη πόλη της 
Κούβας, το ΤΡΙΝΙΔΑΔ (TRINIDAD), μνημείο της Ουνέσκο. Πεζοπορία και διαδρομές στη 
ΣΙΕΡΡΑ ΔΕ ΕΣΚΑΜΠΡΑΫ ( SIERRA de ESCAMBRAY) και το βράδυ άφιξη  στην ιστορική πόλη 
της Κουβανικής επανάστασης Σάντα Κλάρα                                                                                                               
160 χλμ,  3 ώρες                                                                                                                    ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ      

9η ημέρα 
Σαβ. 5 Μαρ. 

Επίσκεψη της Σάντα Κλάρα και των μνημείων της και συνέχεια για την  πανέμορφη ιστορική 
πόλη ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ (CIENFUEGOS), μνημείο της Ουνέσκο. Επίσκεψη της πόλης και  συνέχεια  
για τον Κόλπο των Χοίρων, το μνημείο της απόβασης, την παραλία ΠΛΑΓΙΑ ΧΙΡΟΝ (PLAYA 
GIRON) και το σπήλαιο με τα ψάρια. Άφιξη το βράδυ στη λίμνη ΓΚΟΥΑΜΑ (LAGO de GUAMA) 
και το εντυπωσιακό ξενοδοχείο της .                                                                                            
                                                         200 χλμ. , 3 ώρες                                            ΛΑΓΟ δε ΓΚΟΥΑΜΑ 



 

 
 

 
 

 

  

10η ημέρα 
Κυρ. 6 Μαρ. 

Επίσκεψη εκτροφείου κροκοδείλων και με σκάφος περιήγηση στο Εθνικό πάρκο ΣΙΕΝΑΓΑ ΔΕ 
ΣΑΠΑΤΑ (CIENAGA de ZAPATA). Επίσκεψη παραδοσιακού αγροκτήματος και συνέχεια για την 
πιο οικολογική περιοχή της Κούβας, τη ΛΑΣ ΤΕΡΑΣΑΣ (LAS TERAZAS). Πεζοπορία.                        
210 χλμ , 3 ωρες                                                                                                                             ΛΑΣ ΤΕΡΑΣΑΣ                      

11η ημέρα 
Δευτ. 7 Μαρ.  

Διαδρομές στην περιοχή ΛΑΣ ΤΕΡΑΣΑΣ. Πεζοπορίες σε φαράγγια, επίσκεψη φυτείας  καφέ, 
καταρραχτών, του βοτανικού κήπου και των  ιαματικών λουτρών ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ (SAN JUAN). 
Αναχώρηση το απόγευμα για την ΑΒΑΝΑ .                                                                                                        
70 χλμ.,  1 ώρα                                                                                                                                               ΑΒΑΝΑ 

12η ημέρα 
Τρίτη 8 Μαρ. 

Ολοήμερη επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων της Αβάνας. Αργά το βράδυ πτήση 
αναχώρησης για Αθήνα. 

13η ημέρα 
Τετ.  9 Μαρ.       

Άφιξη αργά το βράδυ της Τετάρτης  μέσω ενδιάμεσου  προορισμού στην  Αθήνα.           ΤΕΛΟΣ                



ΚΟΥΒΑ(προαιρετική προέκταση 4 ημερών) 
Ημερήσιο Πρόγραμμα 

Οι 11 πρώτες ημέρες είναι ίδιες με το κανονικό πρόγραμμα των 13 ημερών 

 
 

 

 
 

 Δευτέρα 7 Μαρτίου διανυκτέρευση για 2ο βράδυ στο                                                    ΛΑΣ ΤΕΡΡΑΣΑΣ 

12η ημέρα 
Τρ. 8 Μαρ. 

Πρωινή αναχώρηση για το νησί ΚΑΓΙΟ ΧΟΥΤΙΑΣ (CAYO JUTIAS) και τις καταπληκτικές 
παραλίες του. Θαλάσσιες δραστηριότητες και πεζοπορία σε μανγκρόβια δάση. Το απόγευμα 
άφιξη στη κωμόπολη  ΒΙΝΙΑΛΕΣ (VINALES) και στα θαυμάσια τοπία της.                                                         
                                                                                                                                                          ΒΙΝΙΑΛΕΣ 

13η ημέρα 
Τετ. 9 Μαρ. 

Πεζοπορίες, επίσκεψη του μνημείου της Προϊστορίας (MURAL de PREHISTORIA), της ΚΟΥΕΒΑ 
ΔΕΛ ΙΝΤΙΟ (CUEVA del INDIO) της κωμόπολης  ΒΙΝΙΑΛΕΣ (VINALES), των αξιοθέατων της  και  
του σπηλαίου ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ (SAN JUAN) και το βράδυ άφιξη στην Αβάνα                                                                                                                                            
ΑΒΑΝΑ 
 

14η ημέρα 
Πεμ. 10 Μαρ. 

Ολοήμερη εκδρομή στην Αθήνα της Κούβας, την πόλη ΜΑΤΑΝΣΑΣ ( MATANZAS). Περιήγηση 
της πόλης, επίσκεψη των σπηλαίων ΜΠΕΛΑΜΑΡ (BELAMAR) και του φρουρίου ΜΟΡΙΓΙΟ ( 
MORILLO), διαδρομή με βάρκα  στον ποταμό ΡΙΟ ΚΑΝΙΜΑΡ (RIO CANIMAR)  και  στην 
ΠΛΑΓΙΑ ΚΟΡΑΛ (PLAYA CORAL).  Επιστροφή στην                                                                 ΑΒΑΝΑ     
 

15η ημέρα 
Παρ. 11 Μαρ. 

Ολοήμερη  επίσκεψη των αξιοθέατων της Αβάνας, της παλιάς πόλης του ΜΑΛΕΚΟΝ 
(MALECON), του φρούριου ΜΟΡΡΟ ΚΑΜΠΑΝΑ (MORRO CAMPANA), της ΠΛΑΓΙΑ ΔΕΛ ΕΣΤΕ 
(PLAYA del ESTE) και των μουσείων.                                                                                          ΑΒΑΝΑ 

16η ημέρα 
Σαβ. 12 Μαρ. 

Συνέχεια της επίσκεψης  της Αβάνας. Tο βράδυ πτήση αναχώρησης για Αθήνα. 
 

Κυρ. 13 Μαρ. Άφιξη αργά το βράδυ της Κυριακής μέσω ενδιάμεσου προορισμού στην Αθήνα. 
 


