KUBA: KRAINA RUMU, CYGAR I
KARAIBSKIEGO TAŃCA
Cena: 5650 PLN + 1690 USD

CENA OBEJMUJE:
przelot na trasie Warszawa – Hawana – Warszawa
(z przesiadką)
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami w hotelach 3,5*/4* w czasie
objazdu oraz hotel 4* w czasie wypoczynku w Cayo Guillermo
śniadania i obiadokolacje
all inclusive w Trinidad i Cayo Guillermo
wszystkie transfery oraz transport klimatyzowanym minibusem według programu
wszystkie bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji według programu
opiekę polskojęzycznego lokalnego przewodnika na Kubie ubezpieczenie (KL, NNW,
bagaż)
kartę turystyczną – wizę na Kubę
CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 390 USD

Program:
1. DZIEŃ: WARSZAWA – HAWANA
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie w hali odlotów
przy stanowisku OPAL TRAVEL. Wylot z Warszawy do stolicy Kuby – Hawany. Przylot do
Havany. Powitanie na lotnisku. Wymiana pieniędzy na walutę miejscową. Transfer
i zakwaterowanie. Kolacja w restauracji. Nocleg w Hawanie. 
2. DZIEŃ: HAWANA

Po śniadaniu zwiedzanie Starej Hawany; spacer po uroczych uliczkach i wizyta na czterech
historycznych placach: Starym, Świętego Franciszka, Broni oraz Katedralnym. Wizyta w hotelu
Ambos Mundos, gdzie mieszkał Ernest Hemingway oraz w słynnym z mojito barze Bodeguita
del Medio. Panoramiczny 1-godzinny przejazd antycznymi kabrioletami. Bulwar nadmorski
Malecon, dzielnica Vedado oraz Plac Rewolucji. Wizyta w lubianym przez Hemingwaya barze
La Floridita (możliwość degustacji Daiquiri). Zwiedzanie centrum Hawany, spacer przy
Kapitolu, Teatrze Wielkim, Park Centralny oraz Aleja Prado. Kolacja. Wieczór w typowo
kubańskim klubie nocnym. Nocleg w Hawanie. 
3. DZIEŃ: HAWANA – VINALES – HAWANA
Po śniadaniu wyjazd do prowincji Pinar del Rio w zachodniej części wyspy. Spacer w jaskini
Cueva del Indio, gdzie czeka nas przejażdżka łodzią z prądem podziemnej rzeki. Wizyta przy
olbrzymim oraz barwnym Muralu Prehistorii. Przejazd przez spektakularną dolinę Valle de
Viñales. Wizyta na autentycznej farmie uprawy tytoniu na której odbywa się pokaz skręcania
cygar. Jest możliwość ﬁlmowania całego procesu produkcji cygara. Punkt widokowy Los
Jasmines, z którego roztacza się panorama doliny. Powrót do Hawany. Kolacja. Nocleg. 
4. DZIEŃ: HAWANA – GUAMA – TRINIDAD
Śniadanie. Przejazd do Guama, skąd przepłyniemy szybkimi łodziami przez Lagunę Skarbów
na wyspę. Spacer po zrekonstruowanej wiosce Indian Taino. Dla chętnych smakowanie Saoco
– kokosa z rumem. Powrót naturalnymi kanałami do Guama oraz zwiedzanie farmy krokodyli.
Kąpiel w morzu oraz cenocie Cueva de los Peces i opcjonalne snurkowanie (5€) lub
nurkowanie (40€). Przejazd wybrzeżem karaibskim do Trinidadu oraz zakwaterowanie
w hotelu All Inclusive przy plaży. 
5. DZIEŃ: TRINIDAD – TOPES DE COLLANTES – TRINIDAD
Śniadanie. Wyprawa do górskiego parku w streﬁe ochronnej Topes de Collantes obﬁtującego
w wodospady, strumienie, groty oraz naturalne baseny z krystalicznie czystą wodą. Przejście
łatwym szlakiem wśród tropikalnej roślinności do wodospadu oraz możliwość kąpieli.
Opcjonalnie: wieczorne wyjście do klubu Casa de la Trova na tańce.
6. DZIEŃ: TRINIDAD
Wyprawa do centrum historycznego Trinidadu oraz spacer po brukowanych uliczkach pełnych
historii. Wizyta na targu rzemiosła (Trinidad słynie z produkcji pięknych obrusów, ﬁgurek
z cennego drewna oraz kapeluszy). Wejście na wieżę Świętego Franciszka; idealne miejsce na
sesję zdjęciową. Eksploracja tego uroczego miasteczka, obﬁtującego w warsztaty i galerie
artystyczne. Opcjonalnie: wieczorne wyjście do klubu Casa de la Musica na tańce. 
7. DZIEŃ: TRINIDAD – VALLE DE LOS INGENIOS – SANCTI SPIRITUS – CAYO

GUILLERMA
Śniadanie. Wyjazd do doliny Valle de los Ingenios. Wizyta w dawnej posiadłości magnata
cukrowego oraz wejście na wieżę Iznaga. Przejazd do Sancti Spiritus oraz zwiedzanie centrum
historycznego jednego z pierwszych miast kolonialnych Kuby (1514). Wizyta w najstarszym
kościele Kuby: Parroquial Mayor. Spacer po malowniczych uliczkach, plac Seraﬁn Sanchez
oraz most Yayabo datowany na rok 1815. Przejazd do Cayo Guillermo oraz zakwaterowanie
w hotelu All inclusive. 
8-12. DZIEŃ CAYO GUILLERMO (AL INCLUSIVE)
Wypoczynek na jednych z najpiękniejszych plażach Kuby, możliwość udziału w wycieczkach
fakultatywnych. W pobliżu hotelu znajduje się najlepsze na Kubie centrum kite surﬁngu oraz
windsurﬁngu. (Spokojne wody nie tylko do plażowania, ale również do uprawiania sportów
wodnych. 
13. DZIEŃ/CAYO GUILLERMO – SANTA CLARA – HAVANA
Śniadanie. Czas wolny uzależniony godziną wylotu. Czas wolny w zależności od godziny
odlotu. Przejazd do Hawany wraz z wizytą w mauzoleum Che Guevary w Santa Clara. Przyjazd
na lotnisko w Hawanie, odprawa oraz wylot z Kuby. 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

