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HALF DAY CITY TOUR 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ

Έναρξη: 09:00 
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 4 ώρες

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούμε για 
τη μεστή και κατατοπιστική ξενάγηση μας στην πιο 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, θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, 
πιστό αντίγραφο αυτού στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Η περιήγηση μας αλλάζει ρυθμό και μπαίνουμε 
στην Habana Vieja ή Παλιά Αβάνα, πολιτιστική κληρονομιά 
της ανθρωπότητας και προστατευόμενη από την UNESCO 
από το 1982, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα 
αποικιακά κτίρια στην καραϊβική. Θα ξεναγηθούμε στο 
μουσείο του ρουμιού όπου μας προσφέρεται ποτό, θα 
επισκεφτούμε τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της 
Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο. Στη συνέχεια περπατώντας θα 
δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης (Pla-
za de San Francisco de Asís) την Παλιά Πλατεία (Plaza Vie-
ja) και την Πλατεία των Όπλων (Plaza de Armas). Είσοδος 
στην εντυπωσιακή Μικρογραφία της Παλιάς Αβάνας (Ma-
queta de La Habana Vieja) και τέλος θα συνεχίσουμε προς 
την Καθεδρική Πλατεία (Plaza de la Catedral), 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 και με μαγευτική 
θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερο υπόλοιπο της 
ημέρας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά 
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY TOUR VINALES/PINAR DEL RIO

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΒΙΝΙΑΛΕΣ/
ΠΙΝΑΡ ΔΕΛ 
ΡΙΟ

Έναρξη: 08:00 
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 8 ώρες

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μαγευτική κοιλάδα 
Βινιάλες (Viñales) στη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το 
Πινάρ δελ Ρίο (Pinar del Río), 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: πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το 
όνομα mogotes (μογκότες) που δεν υπάρχουν πουθενά 
αλλού στον κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα, κατάφυτοι 
και σχεδόν απόκοσμοι…πανύψηλα φοινικόδεντρα, 
καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν 
ένα μαγευτικό τοπίο. Επίσκεψη στην τεράστια Τοιχογραφία 
της Προϊστορίας (Mural de la Prehistoria) και στη Σπηλιά 
Του Ινδιάνου (Cueva del Indio) για να διασχίσουμε με 
μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Μεσημεριανό γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο σ`ένα μοναδικό περιβάλλον με ζωντανή 
μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουμε μια 
στάση στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines) 
με τη μαγευτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα του Βινιάλες. 
Άφιξη στην Αβάνα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου
- Γεύμα και ποτά 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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OPEN VINTAGE CARS RIDE & LUNCH

ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΥΜΑ 

Έναρξη: 16:00 
Γλώσσα: Αγγλικά
Έναρξη: 10:00, 14:00, 16:30

Πρωινό και στη συνέχεια ελεύθερη μέρα να την αξιοποιήσετε 
όπως επιθυμείτε. 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. 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. Το 
απόγευμα, εμείς απλώς θα «κλέψουμε» λίγο από τον χρόνο 
σας, προσφέροντας σας μία ανεπανάληπτη βόλτα με 
αυτοκίνητα-αντίκες στο καταπράσινο, εξωτικό δάσος της 
Αβάνας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και 1 ποτό

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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HALF DAY LAS TERRAZAS - SOROA

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
LAS TER-
RAZAS & 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

Έναρξη: 08:30 
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 6 ώρες

Pick up από το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Εκτεταμένη 
ξενάγηση στη δυτική βόρεια ακτή από την Αβάνα στη Σιέρα 
ντε Ροσάριο. Επίσκεψη στο Salto de Soroa, καταρράκτη 
περίπου 22 μέτρα ύψος, ένα από τα θαύματα της Κουβανικής 
Γεωγραφίας - γνωστό ως “Ουράνιο Τόξο της Κούβας”. 
Άφιξη στο Rancho Curujey, με κοκτέιλ καλωσορίσματος 
να μας περιμένει και σύντομη ξενάγηση. Επίσκεψη στην 
κοινότητα Las Terrazas, περίπατος στο Callejón de la Moka, 
όπου και θα χαρούμε μια γευστική δοκιμή τοπικού καφέ. 
Επίσκεψη στην φυτεία καφέ Buenavista, μια φυτεία καφέ του 
δέκατου ένατου αιώνα μερικώς αποκατεστημένη. Επίσκεψη 
στο ξενοδοχείο Moka. Γεύμα σε ένα από τα εστιατόρια του 
συγκροτήματος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Επίσκεψη  
στον ποταμό San Juan και ευκαιρία για μπάνιο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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CAYO BLANCO (GRUCERO DEL SOL)

CAYO 
BLANCO - 
ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΕ 
ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

Έναρξη: 06:00 
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 8 ώρες (Τρίτη, Πέμπτη, Περασκευή, Κυριακή)

Αναχώρηση με καταμαράν για το ερημονήσι του Κάγιο 
Μπλάνκο (Cayo Blanco ή αλλιώς λευκό νησάκι). Στάση 
καθ’οδόν 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 Κάγιο θα έχετε χρόνο να κάνετε 
μπάνιο ή ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό 
γεύμα σε μπουφέ με φρέσκα ψάρια, αστακούς και άλλα 
θαλασσινά ψητά στα κάρβουνα. Επιστροφή στο Βαραδέρο 
με ρούμι, σάλσα και πολύ κέφι και χορό…!

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το λιμάνι και αντίστροφα
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα

*Η εκδρομή Cayo Blanco, μπορεί να γίνει είτε απο Αβάνα 
είτε απο Βαραδέρο. 
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BIKE TOUR IN HAVANA 

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΟΔΗΛΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ

Έναρξη: 08:00 
Γλώσσα: Αγγλικά, Iσπανικά
Διάρκεια: 4 ώρες

Η «Βόλτα στους δρόμους της Αβάνα» είναι μια κυκλική 
διαδρομή που σας δίνει μια ευρεία εικόνα της πόλης κι όλο 
αυτό μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Προτείνουμε αυτή τη βόλτα 
σε όσους επισκέπτονται την Αβάνα για πρώτη φορά και 
μάλιστα στην αρχή της διαμονής τους εκεί. Αναχωρούμε 
από το Vedado νωρίς το πρωί, για να εκμεταλλευτούμε 
τον φρέσκο πρωινό αέρα. Διασχίζουμε γνωστές περιοχές 
της πόλης για να διαπιστώσουμε πόσες πολλές αντιθέσεις 
υπάρχουν στο αστικό  τοπίο. Κατά τη διάρκεια της βόλτας θα 
σας πούμε ιστορίες  και νέα που αφορούν την Αβάνα, ώστε 
να σας δώσουμε μια σφαιρική εικόνα για την πόλη και τους 
ανθρώπους της. Προτιμούμε δρόμους απάτητους, για να 
μπορέσετε να εκτιμήσετε κάθε μικρή γωνιά και λεπτομέρεια 
της διαδρομής. Μικρές στάσεις πραγματοποιούνται, για 
να παρατηρήσετε και να απαθανατίσετε το τοπίο αλλά 
και για να ξεκουραστείτε. Στη διαδρομή μας ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν «η Πλατεία της Επανάστασης» (Plaza de la 
Revolucion ) και το Κοιμητήριο Κριστομπάλ Κολόν (Cem-
etery Cristóbal Colón) σε συνδυασμό με την κατάφυτη 
περιοχή του δάσους της Αβάνα. 

Περιλαμβάνεται: 
- Τοπικό Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Ποδήλατο και κράνος
- Μπουκάλι νερού (500ml) 
- Φυσικό χυμό 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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* Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σόου σας 
ενδιαφέρει και να επικοινωνήσετε με το γραφείο 
μας για κρατήσεις και διαθεσιμότητα. *

ΒΡΑΔΙΝΑ 
ΣΟΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΒΑΝΑ 

Έναρξη: 18:30 - 20:00
Γλώσσα: Αγγλικά, Iσπανικά
Διάρκεια: 4 ώρες

SHOW TROPICANA OFFER NO.1: ποτό καλωσορίσματος, ¼ 
φιάλης Ρούμι Havana Club Special, ορεκτικό και σαλάτα. 
(Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 16 ετών)

SHOW TROPICANA OFFER NO.2: ποτό καλωσορίσματος, ¼ 
φιάλης Ρούμι Havana Club Special, ορεκτικό και σαλάτα 
σε προνομιακό τραπέζι. (Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα 
κάτω των 16 ετών)

SHOW TROPICANA OFFER NO.3: ποτό καλωσορίσματος, 
¼ φιάλης Ρούμι παλαίωσης 7 ετών ή ουίσκι, ορεκτικό 
και σαλάτα σε προνομιακό τραπέζι. Αναμνηστικό δώρο. 
(Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 16 ετών)

CUBA BY NIGHT (Morro, κανονιοβολισμοί, φαγητό με 
μουσική και επιστροφή στο ξενοδοχείο) (Τρίτη, Πέμπτη, 
Σάββατο, Κυριακή)



ΒΑΡΑΔΕΡΟ
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ | 2ΗΜΕΡΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ 4Χ4 | ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΚΟΥΒΑΝΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΑ| ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΓΚΟΥΑΜΑ | ΠΟΛΗ MATANZAS ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ | ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ | ΑΒΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΑΒΑΝΑΣ ΚΑΙ 
LATIN SHOW | ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΒΑΝΑΣ & ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ ΚΑΙ ΣΟΟΥ TROPICANA | ΠΙΝΑΡ ΔΕΛ ΡΙΟ ΚΑΙ ΑΒΑΝΑ | ΣΑΝΤΑ 
ΚΛΑΡΑ - ΤΡΙΝΙΔΑΔ - ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ | ΚΑΤΑΡΡ. EL NICHO - ΤΡΙΝΙΔΑΔ - ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ | 

ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ |

TRAVEL & TOURS
24821777
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BIKE TOUR IN BARADERO  

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕ 
ΠΟΔΗΛΑΤΑ 

Έναρξη: 08:00 
Γλώσσα: Αγγλικά, Iσπανικά
Διάρκεια: 4 ώρες

Αναχώρηση μέσω της  εθνικής οδού για μια πανοραμική 
βόλτα στην πόλη της Santa Marta και την κύρια λεωφόρο 
της. Είσοδος από την 1η λεωφόρο για να επισκεφθείτε το 
Σπίτι του Al. Στάση στο Craft Plaza στην 17η οδό. Σύντομη 
στάση εκεί για να ανακαλύψετε τη μεγαλύτερη αγορά 
βιοτεχνών στο Βαραδέρο αλλά και στο Casa del Ron, για 
να πάρετε πληροφορίες σχετικά με το αυθεντικό κουβανικό 
ρούμι. Επίσκεψη στο σπίτι του Varadero Tabaco στην 64η 
οδό και στο σπίτι του καπνού, για μια ενημέρωση σχετικά 
με τους τύπους και τις μορφές του καλύτερου καπνού στον 
κόσμο. Συνεχίζουμε κατά μήκος της 1ης λεωφόρου μέχρι το 
Torreón del Quijote. Χρόνος για φωτογραφίες σε μία από 
τις καλύτερες παραλίες του Βαραδέρο. Είσοδος και βόλτα 
μέσα από το πάρκο Josone με ένα μη αλκοολούχο κοκτέιλ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγό/ξεναγός
- Ποδήλατο και κράνος
- Μη αλκολούχο κοκτέϊλ 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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TOPES DE COLLANTES OVERNIGHT MATAN-
ZAS YUMURI - 2 DAYS

2ΗΜΕΡΗ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 19:30 
Διάρκεια: 2 μέρες (Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο)

Πρώτη μέρα: Pick up από to ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. 
Σύντομη στάση στο δρόμο. Άφιξη στο Cienfuegos, πόλη 
χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους και ένα από τα 
σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Περιήγηση και ελεύθερος 
χρόνος στην πλατεία του κέντρου της πόλης. Μεσημεριανό 
σε τοπικό εστιατόριο. Επίσκεψη στο Τρινιδάδ που έχει 
ανακηρυχθεί “Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς” καθώς 
και στο μουσείο της πόλης . Διανυκτέρευση.  

Δεύτερη μέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Βρισκόμαστε στην 
ευρύτερη οροσειρά της Sierra del Escambray (η δεύτερη 
μεγαλύτερη οροσειρά της Κούβας) Περιήγηση στο φυσικό 
πάρκο Guanayara με λεωφορείο - το Guanayara Park 
απέχει περίπου 15χλμ. από το Topes de Collantes και διαθέτει 
τα καλύτερα μονοπάτια πεζοπορίας στην Κούβα) εμείς θα 
φτάσουμε μέχρι τον καταρράκτη “El Rocio”, μια αξέχαστη 
περιπέτεια κατά μήκος του ποταμού. Ώρα για κολύμπι στη 
λίμνη “El Venado”. Μεσημεριανό σε τοπικό εστιατόριο. 
Επίσκεψη στο μαυσωλείο Ernesto Che Guevara στην πόλη 
Santa Clara. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
-  Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

JEEP SAFARI YUMURI 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ 
4Χ4  

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 18:30 
Διάρκεια: 8 ώρες

Pick up από το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Μεταφορά στο 
σημείο, όπου φυλάσσονται τα τζιπ αυτοκίνητα. Ετοιμαστείτε 
να ζήσετε μια μοναδική περιπέτεια σε 150 χιλιόμετρα πάνω 
και πέρα από ποτάμια, οδοφράγματα,  λατομεία,  βασιλικά 
φοινικόδεντρα και τις μικρές κοινότητες της υπαίθρου. 
Δυνατότητα κατάδυσης στο Playa Coral (περιλαμβάνεται  
εξοπλισμός). Επίσκεψη στο σπήλαιο του Κρόνου (με φυσική 
πισίνα γλυκού νερού και σταθερή θερμοκρασία στους 20 ° 
C). Ελεύθερος χρόνος εκεί για κολύμπι. Θα δούμε αξιοθέατα 
στο Matanzas, μια πόλη με γέφυρες και μεγάλου πολιτιστικού 
πλούτου, ενώ θα ακολουθήσει περιήγηση στην κοιλάδα 
που βρίσκεται το Rancho Gaviota: Εκεί προσφέρεται  κοκτέιλ 
καλωσορίσματος καθώς και τυπικό κουβανέζικο γεύμα. Στη 
συνέχεια, επίσκεψη σε εξοχική κατοικία και σε αγρόκτημα με 
οδηγό καλλιεργειών και εκτροφής ντόπιων προϊόντων και 
ειδών. Ελεύθερος χρόνος για ιππασία, δραστηριότητες και 
θαλάσσια σπορ  σε μια λίμνη. Επίσκεψη στο πάρκο  Monser-
rate Heights. Εκεί θα κάνουμε μια πλωτή βόλτα με πλοιαράκι 
σε ολόκληρο τον ποταμό Canímar: προστατευόμενη περιοχή 
που δίνει τη δυνατότητα να παρατηρηθούν η χλωρίδα και 
η ομορφιά της κουβανέζικης βλάστησης. Επιστροφή στον 
χώρο παράδοσης των τζιπ και επιβίβαση στο  λεωφορείο, 
για να επιστρέψουμε στο  ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
-  Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

AZUCAR, TABACO Y RON 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΚΟΥΒΑΝΩΝ 
& ΜΟΥΣΕΙΑ

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 18:00 
Διάρκεια: 8 ώρες (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο)

Pick up από τα ξενοδοχεία νωρίς το πρωί με κατεύθυνση 
το Cardenas. Σύντομη στάση στο Μουσείο Ζάχαρης και 
στο μουσειακό Τρένο Ατμού “Jose Smith Comas”, που 
μετέφερε ζάχαρη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
αιώνα.  Ακολουθεί επίσκεψη  σε  χώρο  καλλιέργειας  
ζάχαρης με επίδειξη συγκομιδής ενώ στη συνέχεια θα 
μεταβούμε σε μια παλιά βιοτεχνία ζάχαρης, για να δούμε 
τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν παλιότερα και θα 
έχουμε την ευκαιρία γευστικής δοκιμής. Θα δούμε ακόμη 
κι ένα τρένο που κινούταν στην περιοχή του Cardenas και 
κατασκευάστηκε το 1875. Μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. Ευκαιρία για μια πανοραμική φωτογραφία ενώ 
λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το μουσείο  Oscar María 
de Rojas, που φιλοξενεί σπάνια και συλλεκτικά αντικείμενα. 
Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία José Antonio Echever-
ría. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το Varadero, 
όπου θα επισκεφθούμε ένα εργαστήρι χειροτεχνίας, το σπίτι 
του Ρουμιού και του Καπνού. Εκεί θα πάρουμε πολλές και 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την παρασκευή ρουμιού 
αλλά και την καλλιέργεια καπνού ενώ θα ακολουθήσει 
και γευστική δοκιμή. Ελεύθερος χρόνος για αγορές. Πριν 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο θα κάνουμε μια στάση στο 
Golf club του Varadero.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
-  Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

GUAMA ESPECIAL

ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΓΚΟΥΑΜΑ 

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 19:00  
Διάρκεια: 4 ώρες (Δευτέρα, Τετάρτη)

Pick up από το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Θα διασχίσουμε 
την επαρχία Matanzas από βορρά προς νότο. Ξεκινάμε με 
μια επίσκεψη στο τουριστικό αγρόκτημα “Fiesta Campesi-
na” καθώς  και σε αγρόκτημα αναπαραγωγής κροκοδείλου. 
Κατόπιν θα περιηγηθούμε  με ταχύπλοο σκάφος σε όλη 
τη Laguna del Tesoro (Λίμνη του Θησαυρού) μέχρι το 
τουριστικό κέντρο Guamá. Επίσκεψη στο χωριό Taino, 
αντίγραφο παλιού οικισμού των Κουβανών.  Στη συνέχεια θα 
περάσουμε χρόνο στην Punta Perdiiz / Caleta Buena που 
περιλαμβάνει: μεσημεριανό γεύμα, κολύμπι (περιλαμβάνεται 
αναπνευστήρας) στη θάλασσα της Καραϊβικής. Προαιρετικά 
δίνεται η δυνατότητα για καταδύσεις ενώ το ανοιχτό bar στην 
παραλία σας περιμένει για να απολαύσετε δροσιστικά ποτά. 
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TOUR AL CARIBE

ΠΟΛΗ 
MATANZAS & 
ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ 

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 19:00 
Διάρκεια: 8 ώρες (Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή)

Pick up από το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί με κατεύθυνση 
την πόλη Matanzas: Κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου 
αιώνα, η πόλη ανέπτυξε μια γιγαντιαία λογοτεχνική και 
μουσική κληρονομιά και ήταν συχνά γνωστή ως «Αθήνα της 
Κούβας». Εδώ συγκεράστηκαν  μουσικές μαζί με διάφορες 
θρησκείες αφρικανικής καταγωγής. Η πόλη φιλοξενεί 
επίσης ένα από τα καλύτερα θέατρα της Κούβας και ήταν η 
γενέτειρα μερικών από τους πιο διακεκριμένους ποιητές και 
συγγραφείς του. Σύντομη στάση σε τουριστικό αγρόκτημα 
Fiesta Campesina για γευστική δοκιμή ποτού ή καφέ 
και επίσκεψη σε εκκολαπτήριο κροκοδείλων. Κατόπιν θα 
μεταβούμε στην Punta Perdiz ή στην Caleta Buena, παραλίες 
ιδανικές για κολύμπι, καταδύσεις κι άλλα θαλάσσια σπορ. 
Εκεί θα γευματίσουμε με βάση τα θαλασσινά. Το απόγευμα 
θα έχουμε ξανά την ευκαιρία για μπάνιο στην Cueva de los 
peces και μετά θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
-  Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

SEA TOUR

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ 
ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 
ΣΤΗΝ 
ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 17:00 - 18:00 
Διάρκεια: 6-7 ώρες

Pick up από  το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Μεταφορά στη  
μαρίνα, απ’ όπου θα ξεκινήσει η εκδρομή μας. Εκεί δίνεται η 
δυνατότητα ιστιοπλοΐας  για να “γνωριστείτε” με τη θάλασσα 
της Καραϊβικής. Στη συνέχεια θα λικνιστούμε με τη μουσική 
πάνω στο καταμαράν και θα απολαύσουμε αναψυκτικά, 
μπύρες και κουβανέζικα κοκτέιλ στο ανοιχτό μπαρ είτε στο 
σκάφος είτε στην ακτή. Ώρα για κολύμπι με αναπνευστήρες  
σε κοραλλιογενείς υφάλους. Επίσκεψη στο νησάκι Cayo 
Blanco για μεσημεριανό γεύμα (αστακός, γαρίδες και ψάρι). 
Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για κολύμπι στη θάλασσα. 
Επιστροφή στη μαρίνα κι από εκεί στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
-  Γεύμα με θαλασσινά και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HABANA COLONIAL 

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 19:30  
Διάρκεια: 10 ώρες

Pick up από  το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Σύντομη στάση 
στο δρόμο προς την Αβάνα. Θα κινηθούμε γύρω από το 
πάρκο των στρατιωτικών φρουρίων Morro-Cabana, με 
υπέροχη θέα του ορίζοντα της Αβάνας. Περιήγηση πόλης 
μέσω της Μητροπολιτικής και της Μοντέρνας Αβάνας, 
για να δείτε ενδιαφέροντα μέρη ιστορικής αξίας, όπως: 
το Προεδρικό Μέγαρο, την Κεντρική Πλατεία, την Πλατεία 
της Επανάστασης (σύντομη στάση), το Πανεπιστήμιο της 
Αβάνας, το Καπιτώλιο και συνεχίζουμε με μια επίσκεψη στο 
μπαρ Floridita, το λίκνο του Daiquiri. Μεσημεριανό σε ένα 
εστιατόριο στην πόλη. Ακολουθεί μια βόλτα γύρω από την 
Παλιά Αβάνα που περιλαμβάνει: την Πλατεία των Όπλων, την 
Πλατεία του Καθεδρικού Ναού, την Πλατεία Σαν Φρανσίσκο 
ντε Άσις και επίσκεψη στο διάσημο εστιατόριο La Bode-
guita del Medio. Ελεύθερος χρόνος στο τοπικό παζάρι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HABANA & FABRICA DE TABACO 

AΒΑΝΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΠΟΥΡΩΝ 

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 19:30  
Διάρκεια: 8 ώρες (Δευτέρα, Παρασκευή)

Pick up από το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Επίσκεψη 
σε παρασκευαστήριο πούρων στην Αβάνα, όπου θα 
μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την ποιότητα στα υλικά και την 
διαδικασία. Περιήγηση πόλης μέσω της Μητροπολιτικής και 
της Μοντέρνας Αβάνας για να δούμε ενδιαφέροντα μέρη 
ιστορικής αξίας, όπως: το Προεδρικό Μέγαρο, την Κεντρική 
Πλατεία, την Πλατεία της Επανάστασης (σύντομη στάση), το 
Πανεπιστήμιο της Αβάνας, το Καπιτώλιο καθώς και  επίσκεψη 
στο μπαρ Floridita, το λίκνο του Daiquirí. Μεσημεριανό σε 
εστιατόριο  της πόλης . Ακολουθεί βόλτα με τα πόδια γύρω 
από την Παλιά Αβάνα που περιλαμβάνει: την Παλιά Πλατεία, 
την Πλατεία των Όπλων, την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού, 
την Πλατεία Σαν Φρανσίσκο ντε Άσις, το Ambos Mundos 
Hotel και μια επίσκεψη  στο διάσημο εστιατόριο La Bode-
guita del Medio. Ελεύθερος χρόνος για επιπλέον βόλτες. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο με σύντομη στάση κατά τη 
διαδρομή.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HABANA HISTORIA Y RITMO

ΚΕΝΤΡΟ 
AΒΑΝΑΣ ΚΑΙ 
LATIN SHOW

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 02:30  
Διάρκεια: 14 ώρες (Πέμπτη, Σάββατο)

Pick up από  το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Σύντομη στάση 
στο δρόμο προς την Αβάνα. Φτάνοντας θα κάνουμε μια 
βόλτα γύρω από την Παλιά Αβάνα που περιλαμβάνει: 
την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων, την Πλατεία 
Καθεδρικού Ναού, την Πλατεία Σαν Φρανσίσκο ντε Άσις,  το 
Ambos Mundos Hotel και επίσκεψη στο διάσημο εστιατόριο 
La Bodeguita del Medio. Περιήγηση στη Μητροπολιτική 
και τη Μοντέρνα Αβάνα, για να δούμε ενδιαφέροντα μέρη 
ιστορικής αξίας, όπως: το Προεδρικό Μέγαρο, την Κεντρική 
Πλατεία, την Πλατεία της Επανάστασης, το Πανεπιστήμιο 
της Αβάνας, το Καπιτώλιο και μια επίσκεψη στο μπαρ Florid-
ita (το λίκνο του Daiquirí). Δείπνο στο εστιατόριο “Rodney” 
του Cabaret Tropicana. Show μαζί με ¼  της φιάλης ρούμι, 
ένα αναψυκτικό, ένα σνακ και ένα ποτό καλωσορίσματος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HABANA PREMIUM 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΑΒΑΝΑΣ & 
ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΑΝΤΙΚΕΣ 

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 23:30  
Διάρκεια: 12 ώρες (Σάββατο)

Pick up από  το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Επίσκεψη στο 
Μουσείο Hemingway ( στην περιοχή Finca Vigia), την 
κατοικία του νομπελίστα συγγραφέα στην Αβάνα. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο νεκροταφείο του Cristóbal 
Colón, ανακηρυγμένο ως εθνικό μνημείο της Κούβας, 
χτισμένο στα 1868, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα 
της λατινικής Αμερικής, με χαρακτηριστικά τα αγάλματα 
της Πίστης, της Ελπίδας και της Φιλανθρωπίας. Περιήγηση 
πόλης μέσω της Μητροπολιτικής και της Μοντέρνας Αβάνας, 
για να δούμε ενδιαφέροντα μέρη ιστορικής αξίας, όπως: το 
Προεδρικό Μέγαρο, την Κεντρική Πλατεία, την Πλατεία της 
Επανάστασης (σύντομη στάση), τη λεωφόρο Malecon, 
το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, το Εθνικό Καπιτώλιο και την  
επίσκεψη στο μπαρ Floridita, το λίκνο του Daiquiri. Σνακ και 
daiquiri σε χαρακτηριστικό σημείο της πόλης. Το απόγευμα, 
ακολουθεί μια βόλτα διάρκειας 40’ με αυτοκίνητα – αντίκες  
γύρω από τη νέα πόλη της Αβάνας που περιλαμβάνει την 
Πλατεία των Όπλων ενώ θα κινηθούμε κατά μήκος της 5ης 
Λεωφόρου.  Στην επιστροφή, θα κάνουμε στάση στο Πάρκο 
John Lennon και την πλατεία San Francisco de Asis, για να 
καταλήξουμε στο διάσημο εστιατόριο La Bodeguita del Me-
dio για δείπνο. Το βράδυ θα μας δοθεί η μοναδική ευκαιρία 
να δούμε την τελετή κανονιοβολισμού στο λιμάνι της πόλης 
(με τους συμμετέχοντες να είναι ντυμένοι με ρούχα του 18ου 
αιώνα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα, σνάκ και ποτά
- Βόλτα με αυτοκίνητα αντίκες 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HABANA ESPECIAL 

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΟΟΥ ΣΤΟ 
TROPICANA

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 02:30  
Διάρκεια: 14 ώρες (Τρίτη, Σάββατο)

Pick up από  το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. Στο δρόμο 
από το Βαραδέρο στην Αβάνα θα κάνουμε μια σύντομη 
στάση στο παρατηρητήριο της γέφυρας Bacunayagua 
(σηματοδοτεί το όριο μεταξύ της επαρχίας Mayabeque 
και της επαρχίας Matanzas). Περιήγηση μέσω Cojimar  
(μικρό ψαροχώρι κοντά στην Αβάνα) που περιλαμβάνει: 
επίσκεψη στο The Terrazas Restaurant και στο The Heming-
way Museum. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα της Κούβας 
θα διασχίσουμε την Μητροπολιτική και τη Μοντέρνα Αβάνα 
για να δούμε ενδιαφέροντα μέρη ιστορικής αξίας, όπως: 
το Προεδρικό Μέγαρο, την Κεντρική Πλατεία, την Πλατεία 
της Επανάστασης (σύντομη στάση), το Πανεπιστήμιο της 
Αβάνας, το Καπιτώλιο και  μια επίσκεψη στο μπαρ Floridi-
ta, το λίκνο του Daiquirí. Μεσημεριανό σε εστιατόριο πόλης 
της Αβάνας. Ακολουθεί βόλτα γύρω από την Παλιά Αβάνα 
που περιλαμβάνει: την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των 
Όπλων, την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού, την Πλατεία Σαν 
Φρανσίσκο ντε Άσις, το Μουσείο “Palacio de los Capitanes 
Generales”, το Ambos Mundos Hotel και μια επίσκεψη  στο 
διάσημο εστιατόριο La Bodeguita del Medio. Ελεύθερος 
χρόνος στο παζάρι. Αλλαγή ρούχων και δείπνο. Tropicana 
Show με  ¼  της φιάλης ρούμι, ένα αναψυκτικό, ένα σνακ και 
ένα ποτό καλωσορίσματος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα, σνακ και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HABANA PINAR OVERNIGHT + TROPICANA

ΠΙΝΑΡ ΔΕΛ 
ΡΙΟ & ΑΒΑΝΑ

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 19:30  
Διάρκεια: 2ήμερο (Τρίτη, Πέμπτη)

Πρώτη μέρα: Pick up από  το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί. 
Σύντομη στάση στην επαρχία Pinar del Rio για αναψυκτικό. 
Επίσκεψη στο κέντρο πληροφοριών Las Barrigonas στο 118ο 
χλμ της εθνικής οδού Habana-Pinar. Πανοραμική περιήγηση 
στην περιοχή του Viñales,  που περιλαμβάνει  επίσκεψη σε  
παρασκευαστήριο πούρων. Άφιξη  στην ομώνυμη κοιλάδα, 
όπου θα πραγματοποιηθεί περιήγηση και επίσκεψη στην 
προϊστορική τοιχογραφία, στη  σπηλιά του Ινδιάνου καθώς 
και βόλτα με πλοίο στον υπόγειο ποταμό. Μεσημεριανό 
γεύμα σε ένα τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο.
Δεύτερη μέρα: Μετά το πρωινό, συνεχίζουμε για την πόλη 
της Αβάνας με σύντομη στάση στον αυτοκινητόδρομο. 
Περιήγηση στη Μητροπολιτική και τη Μοντέρνα Αβάνα για 
να δούμε ενδιαφέροντα μέρη ιστορικής αξίας, όπως: το 
αρχαίο προεδρικό μέγαρο, την κεντρική πλατεία, την πλατεία 
της επανάστασης (περιλαμβάνεται είσοδος στο Memorial 
José Martí). Συνέχεια  της ξενάγησης  αλλά αυτή τη φορά με 
αυτοκίνητα - αντίκες μέσω του Πανεπιστημίου της Αβάνας, 
του Καπιτωλίου και του μπαρ Floridita (το λίκνο  του Dai-
quirí). Μεσημεριανό σε εστιατόριο της πόλης. Ακολουθεί 
μια βόλτα γύρω από την Παλιά Αβάνα, που περιλαμβάνει: 
Πλατεία της Παλιάς Πλατείας, Πλατεία των Όπλων,  Πλατεία 
Καθεδρικού Ναού, Πλατεία Σαν Φρανσίσκο ντε Άσις, Ambos 
Mundos Hotel καθώς και επίσκεψη  στο διάσημο εστιατόριο 
La Bodeguita del Medio. Μικρή επίσκεψη και στο παζάρι με 
τις χειροποίητες κατασκευές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο του 
Βαραδέρο. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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TRES CIUDADES (SANTA CLARA, TRINIDAD, 
CIENFUEGOS)

ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ, 
ΤΡΙΝΙΔΑΔ, 
ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 20:30  
Διάρκεια: 8 ώρες (Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο)

Pick up από το ξενοδοχείο νωρίς το πρωί με κατεύθυνση 
τη Σάντα Κλάρα. Επίσκεψη στο κεντρικό της πάρκο, Leon-
cio Vidal, όπου συνδυάζονται νεοκλασικές και αποικιακές 
επιρροές, στο θέατρο “La Caridad”, στο ξενοδοχείο San-
ta Clara Libre και  στη συνέχεια στο Μαυσωλείο Ernesto 
Che Guevara καθώς και στο τοπικό μουσείο. Αργότερα 
θα κατευθυνθούμε στην ιστορική πόλη του Τρινιδάδ, 
που ανακηρύχθηκε  Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
από την UNESCO και θα κάνουμε βόλτα στα τουριστικά 
αξιοθέατα. Επίσκεψη στο μουσείο της πόλης και στο μπαρ 
“La Canchánchara” (περιλαμβάνεται κοκτέιλ). Ακολουθεί 
μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Συνεχίζουμε με 
την πόλη του Cienfuegos, που έχει πάρει το όνομά της από 
τον ομώνυμο επαναστάτη. Σύντομη στάση στο πάρκο 
Jose Marti και επίσκεψη στην Punta La Gorda (ξενοδοχείο 
Jagua) καθώς και  στο “Palacio del Valle”. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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EL NICHO, TRINIDAD, CIENGUEGOS

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
EL NICHO, 
ΤΡΙΝΙΔΑΔ, 
ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 23:30  
Διάρκεια: 11 ώρες (Τρίτη, Πέμπτη)

Αναχώρηση για τον εντυπωσιακότερο καταρράκτη 
του νησιού, τον Ελ Νίτσο (El Nicho) στην καρδιά της 
καταπράσινης οροσειράς Escabray. Μπάνιο στα 
κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά του που σχηματίζουν 
μικρές, φυσικές λιμνούλες στολισμένες από την μητέρα- 
ορεινή- φύση και θεά από το παραπλήσιο παρατηρητήριο 
που μαγεύει. Ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην ιστορική πόλη 
του Τρινιδάδ (Trinidad), που ανακηρύχθηκε ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO και κάνουμε 
βόλτα στα τουριστικά αξιοθέατα. Επίσκεψη στο τοπικό 
μουσείο και στο μπαρ “La Canchánchara” (περιλαμβάνεται 
κοκτέιλ). Δείπνο σε εστιατόριο της περιοχής. Μετάβαση και 
σύντομη περιήγηση στην πόλη του Σιενφουέγκος (Cien-
fuegos). Επίσκεψη στην Punta La Gorda (ξενοδοχείο Jag-
ua) και στο “Palacio del Valle” και στο Parque Central. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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NADO ESPECIALIZADO CON DELFINES

ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ

Έναρξη: Θα σας δοθεί με την κράτηση σας 
Γλώσσα: Αγγλικά Επιστροφή: 23:30  
Διάρκεια: 11 ώρες (Τρίτη, Πέμπτη)

Αναχώρηση για τον εντυπωσιακότερο καταρράκτη 
του νησιού, τον Ελ Νίτσο (El Nicho) στην καρδιά της 
καταπράσινης οροσειράς Escabray. Μπάνιο στα 
κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά του που σχηματίζουν 
μικρές, φυσικές λιμνούλες στολισμένες από την μητέρα- 
ορεινή- φύση και θεά από το παραπλήσιο παρατηρητήριο 
που μαγεύει. Ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην ιστορική πόλη 
του Τρινιδάδ (Trinidad), που ανακηρύχθηκε ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO και κάνουμε 
βόλτα στα τουριστικά αξιοθέατα. Επίσκεψη στο τοπικό 
μουσείο και στο μπαρ “La Canchánchara” (περιλαμβάνεται 
κοκτέιλ). Δείπνο σε εστιατόριο της περιοχής. Μετάβαση και 
σύντομη περιήγηση στην πόλη του Σιενφουέγκος (Cien-
fuegos). Επίσκεψη στην Punta La Gorda (ξενοδοχείο Jag-
ua) και στο “Palacio del Valle” και στο Parque Central. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Τοπικός Αγγλόφωνος οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα


