ΚΟΥΒΑ
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022 (13 ή 17 ημέρες)
Παρ. 25 Φεβρ. έως Τετ. 9 Μαρτίου (ή Κυρ. 13 Μαρτ.)
O ΕΟΣ Αθηνών σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο TREKKING HELLAS εξορμά στην
μαγευτική Κούβα από 25 Φεβρουαρίου έως 7 ή 13 Μαρτίου 2022 με πρόγραμμα ορειβατικό,
πεζοπορικό και τουριστικό.
Ένα μοναδικό ταξίδι περιπέτειας, φύσης, πολιτισμού και ιστορικής μνήμης σε μία από τις
ωραιότερες και πιο φιλόξενες χώρες του κόσμου. Θα εξερευνήσουμε την Κούβα από άκρη σε άκρη
διασχίζοντας θαυμάσια εθνικά πάρκα με άγρια
ζωή, καταρράχτες, ποτάμια με πυκνή
βλάστηση, μαγκρόβια έλη, πεζοπορώντας σε
εντυπωσιακά
μονοπάτια
στη
Σιέρρα
Μαέστρα, στο Βινιάλες και στις Λας Τεράσας,
περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και με
πλήθος δραστηριοτήτων και προαιρετικά θα
ανεβούμε στη ψηλότερη κορυφή της Κούβας
την Πίκο Τουρκίνο (1972μ.). Θα γνωρίσουμε
αποικιακές ιστορικές πόλεις, την Αβάνα, το
Ματάνσας, το Τρινιδάδ, το Σιενφουέγος, Σάντα
Κλάρα, Καμαγουέϋ, Ολγκιν, Σαντιάγο δε
Κούβα, Χιμπάρα, Γκουαντάναμο, πολλές από
αυτές μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ουνέσκο, θα θαυμάσουμε τα πλούσια
αξιοθέατα και τους χαλαρούς ρυθμούςτους. Θα
δούμε αγροκτήματα ζαχαροκάλαμου, καφέ και
κακάο και εργοστάσια ζάχαρης, ποτών και
πούρων. Θα διασχίσουμε γραφικά χωριά και
θα έρθουμε σε επαφή με την καθημερινή ζωή της επαρχίας. Θα επισκεφθούμε μέρη και ιστορικά
μνημεία της Κουβανικής επανάστασης,τη Σάντα Κλάρα,τον Κόλποτων Χοίρων, τις σπηλιές –
κρησφύγετα, τους τόπους που έγιναν κάποιες μάχες. Θα απολαύσουμε τις τροπικές καταγάλανες
παραλίες και νησάκια (ΚΑΓΙΟΣ) της Καραϊβικής μακριά από εμπορικά τουριστικά resort και
ξενοδοχεία – μεγαθήρια, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα για θαλάσσιες εξερευνήσεις και
καταδύσεις, ποδηλασία, ιππασία και άλλες δραστηριότητες. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ένα από
τους πιο φιλικούς και γλεντζέδες λαούς του κόσμου, θα διασκεδάσουμε με τη μουσική και τους
χορούς τους, θα γευθούμε τα φαγητά και τα ποτά τους και θα νοιώσουμε για λίγο Κουβανοί.
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13 ημέρες, από Παρασκευή 25 έως Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022.
Προέκταση 4 ημερών από Πέμπτη 10 έως Κυριακή 13 Μαρτίου.
ΚΟΥΒΑ (Όλο το νησί)
Αθήνα-Ζυρίχη ή Άμστερνταμ- Αβάνα και επιστροφή
Με σύγχρονο, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Με τζιπ ή σκάφη σε εθνικά πάρκα.
Σε ξενοδοχεία 3 *** και 4 ****σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.
Καθημερινές πεζοπορίες μικρής διάρκειας και δυσκολίας σε εθνικά πάρκα, βουνά και περιοχές φυσικής ομορφιάς.
Προαιρετική διήμερη ανάβαση της υψηλότερης κορυφής Πίκο Τουρκίνο (1972 μ.).
Εκτιμάται σε 2000 € για το 13 ήμερο πρόγραμμα. Η τιμή θα οριστικοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Η προέκταση των 4 ημερών περίπου 400 €.
Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσεως μετ’ επιστροφής, φόρους αεροδρομίων, όλες τις διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό, όλες
τις μεταφορές με πούλμαν , οδηγούς βουνού και διαδρομών όπου χρειαστεί, κάποιες ξεναγήσεις, ταξιδιωτική ασφάλιση, φιλοδωρήματα , χάρτες
και έντυπα και δύο αρχηγούς-συνοδούς του ΕΟΣ Αθηνών.
Γεύματα και δείπνα, εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά πάρκα, συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες επιλογής
(extremesports, βαρκάδες, ιππασία, ποδηλασία κλπ), διαφορά μονόκλινου, προσωπικά έξοδα.
Ταξιδιωτικό γραφείο Trekking Hellas.
Γιάννης Κορνάρος
20 άτομα.
Στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών, Λέκκα 23-25, 1ος ορ., τηλ. 210-3212355 (από Τρίτη έως Παρασκευή 5 – 8 μ.μ.). Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας, που εξασφαλίζεται με την πληρωμή προκαταβολής 500 € στο λογαριασμό της TREKKING HELLAS έως τις 8 Δεκεμβρίου .
Η εξόφληση της πληρωμής θα γίνει ως το τέλος Ιανουαρίου.
Θα γίνουν δύο ενημερωτικές συναντήσεις για καλύτερη πληροφόρηση και τη γνωριμία των συμμετεχόντων. Η 1η συνάντηση των
συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στα γραφεία του ΕΟΣ Αθηνών.
Πρέπει να είναι έγκυρο και να μην λήγει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022.
Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να είναι μέλος του ΕΟΣ Αθηνών ή άλλου ορειβατικού συλλόγου της Ομοσπονδίας ή να γίνει μέλος. Για να
γίνετε μέλη απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών τηλ. 210-3212355 (από Τρίτη έως Παρασκευή 5 – 8 μ.μ.).
Για να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό χρειάζεται με τα σημερινά δεδομένα, το λεγόμενο πράσινο διαβατήριο δηλαδή ή να έχει εμβολιασθεί
πλήρως, είτε να έχει νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, είτε να έχει αρνητικό μοριακό τεστ κορονοϊού μέχρι 2 ημέρες πριν την αναχώρηση. Για τα
σχετικά με τον κορονοϊό θέματα επειδή τακτικά υπάρχουν αλλαγές, θα σας ενημερώνουμε όταν έχουμε νεώτερα.

