
 PROGRAM WYJAZDU NA KUBĘ
 LUTY/MARZEC 2021

program proponowany dla grupy 10-14 osób

DZIEŃ 1   
Przylot na lotnisko międzynarodowe w Hawanie lub Varadero 

• transfer z lotniska do Hawany

• zakwaterowanie ,powitanie, poczęstunek. nocleg 

DZIEŃ 2     HAWANA KOLONIALNA
Śniadanie  

Całodzienne  zwiedzanie Hawany z  lokalnym przewodnikiem polskojęzycznym

• Hotel Nacional – jeden z hoteli w których w latach czterdziestych ubiegłego stulecia

powstały kasyna zarządzane przez amerykańską mafię  

• Hotel Ambos Mundos,  Plaza de Armas (plac broni)

• Plaza de la  Catedral  (plac katedry) – jeden z  najpiękniejszych rynków Hawany

z Katedrą,  w której do 1898 roku pochowane były szczątki Krzysztofa Kolumba.  

•  Plac  św.  Franciszka  oraz  świątynia  św.  Franciszka  z  Asyżu  w  której  obecnie

znajduje się sala koncertowa oraz muzeum sztuki sakralnej,  

• Stary rynek , Bodeguita del medio, floridita

• Park Centralny, Capitolio National - większy brat Kapitolu w Waszyngtonie

• godzinna przejażdżka starymi amerykańskimi kabrioletami trasą: aleja Allende, las

Hawany, Plac Rewolucji 

 

Ponadto: 2 drinki w Hotelu Nacional, obiad, kolacja powitalna



DZIEŃ 3       CYGARA, RUM, MUZYKA
Śniadanie                                                                                                                        

Całodzienny wyjazd do Vinales. Najpiękniejszego  pod względem krajobrazu miejsca 

na Kubie.                                                                                                                        

• Zwiedzanie Cueva del Indio – przejście jaskinią przez górę częściowo pieszo, 

częściowo motorówką w rzecze podziemnej                                                                  

• Mural de la prehistoria                                                                                                  

• Dom plantatora tytoniu  – właściciel plantacji opowie o tajnikach uprawy i rękodzieła

Kubańskich cygar                                                                                                           

• Mirador de los Jazmines                                                                                              

• Miasteczko Vinales

Ponadto: obiad, degustacja cygar, przejażdżka na koniach. A wieczorem 2 godziny
Koncert Buena Vista Social Club. Po występie powrót na nocleg



DZIEŃ 4     PRAWDZIWA HAWANA
Śniadanie

Zwiedzanie Hawany z przewodnikiem polskojęzycznym  

• Forty  El  Morro  oraz  La  Cabana,  które  wspólnie  tworzą  największą  hiszpańską

fortyfikację  w  obu  Amerykach  I  podkreślają  prestiżowy  status  Hawany  jako

najcenniejszej skarbnicy dziedzictwa kolonialnego w Nowym Świecie

• pomnik Jezusa Chrystusa z  Nazaretu,  który znajduje  się na wzgórzu  niedaleko

portu

• Targ i  biedna Hawana

•  Barrio  Chino,  niewielka  chińska dzielnica  skupiona wokół  Calle  Cuchillo   i  San

Nicolas

• czas wolny

Ponadto:  nauka  robienia  mojito  oraz  jego  konsumpcja  przy  muzyce  na  żywo
w Muzeum Rumu, zakupy na największym targu Hawany,  przepłynięcie promem
przez zatokę, przejazd coco taxi, obiad ,Hawana nocą 

DZIEŃ 5     KROKODYLE, PTAKI I RYBY
Śniadanie                                                                                                                        

wyjazd w rejon Zatoki Świń pod opieką przewodnika

• Wyspa indian taninów, przejażdżka motorówką

• Park Narodowy Zapata

• Zwiedzanie hodowli krokodyli + karmienie krokodyli

• Kąpiel i snorkeling w cenotach Caleta Buena /skalista zatoczka, jaskinia na oceanie

z setkami ryb/.                                                                                                                

• przejazd na  nocleg  w  Cienfurgos,  zakwaterowanie w casach -  typowych domach

Kubańczyków. Czas wolny nocleg.



Ponadto:  przejażdżka łodzią,  obserwacja  ptaków, próbowanie mięsa z krokodyla,
indywidualne zdjęcia z gadem, all inclusive w Caleta Buena-jedzenie, drinki, napoje
bez ograniczeń + parasole, leżaki,

DZIEŃ 6     SALSA
Śniadanie

Zwiedzanie Cienfuegos zwanego Paryżem Kuby

• Palacio del Valle                                                                                                        

• Teatr Therry, stare miasto, katedra.

•  Przejazd  do  Trinidadu  najbardziej  urokliwego  miasta  Kuby  krótkie  zwiedzanie

miasta zakwaterowanie w Casas Wieczór w Casa de la Musica 

Ponadto: drink na tarasie Palacio del Valle, obiad, nauka salsy, muzyka na żywo w
Casa de la Musica.



DZIEŃ 7     KOLNIŚĆ, CUKIER, CYGARA
Śniadanie                                                                                                                        

Wycieczka po Trinidadzie

• Casa Cantero

• La Canchanchara                                                                                                         

• Plaza Mayor                                                                                                                 

Przed południem przejazd do Varadero. ( Plaże z piaskiem jak ciepła mąka, palmy 

kokosowe i morze w kolorze błękitu. Najlepsze plaze na Kubie )

DZIEŃ 8     BIAŁA PLAŻA
Varadero . Wypoczynek na wyspie w formule all inclusive                                            

DZIEŃ 9     BIAŁA PLAŻA
Varadero . Wypoczynek na wyspie w formule all inclusive    

DZIEŃ 10     BIAŁA PLAŻA
Varadero . Wypoczynek na wyspie w formule all inclusive.                                           

Po poludniu transfer na lotnisko i wylot do Polski.   

CENA:  1200 Euro od osoby + 40 euro  na napiwki od osoby

Cena zawiera:

- wszystkie Transfery

- realizacje programu jw

- pokoje 2 osobowe z łazienkami i wc w standardzie:

• Hawana, Cienfuegos, Trynidad  - kwatery prywatne                                                    
• Varadero – hotel w formule All Inclusive



-1 kolacja integracyjna

- wszystkie obiady

- wszystkie wstępy do obiektów

- koncert w Buena Vista Social Club 

- naukę przyrządzania mochito ,naukę salsy , przejażdżkę końmi, zdjęcia z 
krokodylami ( jak w programie)

- 2 razy jazda starymi samochodami,1 coco taxi

- 4 godziny w formule all inclusive przy jaskini oceanicznej

- drinki i cygara według programu

- opieke Polsko-Kubańskiego przewodnika

Cena nie zawiera:

- kolacji nie ujętych w programie

- wydatków własnych

- lotów


