
 

 

 

Κούβα - Μαϊάμι  
 
 

 

 
 

Τα μοναδικά προνόμια και οι υπηρεσίες μας, με μια ματιά! 

✓ Ξενάγηση  πόλης στο Μαϊάμι & 

στο South Beach 
 

✓ Δυνατότητα συμμετοχής σε 
προαιρετικές εκδρομές στο 
Μαϊάμι 

 
 

✓ Βόλτα με αυτοκίνητα 
αντίκες  
 

✓ Δυνατότητα προαιρετικής 
εκδρομής στο Βινιάλες – 
Πιλάλ δελ Ρίο 
 

✓ Ξενάγηση πόλης στην 

Αβάνα – Πλατεία 
Επανάστασης  

 

✓ Επίσκεψη σε μουσείο 
ρουμιού 

  

✓ Αll inclusive στο 

Βαραδέρο 
 

✓ Έλληνας αρχηγός & 
ξεναγός με εξειδίκευση 
και εμπειρία καθημερινά 
μαζί σας 

 

 

✓ Προκρατημένα εισιτήρια για 

αγώνες NBA με τους Μiami Heat! 
 

✓ Ταξιδιωτικός οδηγός και χάρτες  
 

✓ Διαμονή σε  επιλεγμένα 

κεντρικότατα ξενοδοχεία 4* 
 

✓ Γραπτώς εγγυημένη αναχώρηση 
με διασφάλιση τελικής τιμής 
ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχής 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Αναχωρήσεις: Δείτε τιμοκατάλογο 
Διάρκεια: 11 ημέρες   

 
 

Κούβα: Το μεγαλύτερο από τα νησιά της Καραϊβικής και σίγουρα ένα από τα πιο δημοφιλή. 
Μια χώρα-θρύλος όχι μόνο για την απίστευτη φυσική της ομορφιά αλλά και για την πλούσια 

και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Ιστορία της. Η Κούβα ανήκει στα μέρη εκείνα που καταφέρνουν να 
διεγείρουν τα ανθρώπινα πάθη προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία και πραγματικότητα. 
Αποτέλεσμα του μοναδικού συνδυασμού φύσης, ανθρώπων καθώς και μνημείων, η ομορφιά 

και η μοναδικότητά της μεταφράζονται και στις πολλές και διαφορετικές επιλογές που έχει ο 
επισκέπτης της. Η Αβάνα είναι ο κατεξοχήν προορισμός για να μυηθείτε στον τρόπο ζωής των 

ντόπιων και να νιώσετε την «ψυχή» της Κούβας. 
 

Μαϊάμι: Αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό τον οποίο τον γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τον 
κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο προσιτός δίνοντάς 
μας την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να γνωρίσουμε την 

αγαπημένη πόλη των Αμερικανών την οποία επιλέγουν ευχάριστα ώστε να χαλαρώνουν και να 
ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και την κοσμική 

ζωή. Επιλογή διαμονής για πολλούς επώνυμους λόγω του κλίματος αλλά και τις πολλαπλές 
επιλογές που παρέχει στους επισκέπτες. Με παραλίες καταγάλανων νερών και κλίμα  
Καραϊβικής διαθέσιμες για κολύμπι και χαλάρωση καθόλη την διάρκεια του χρόνου. 

Περιηγηθείτε στο νησί των Πλουσίων και επιλέξτε μια μίνι κρουαζιέρα να θαυμάσετε την 
πολυτέλεια των σπιτιών σε όμορφες γειτονιές όπου φιλοξενούν τους κροίσους των ΗΠΑ και όχι 

μόνο.  
  

 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα  – Αβάνα   
Συγκέντρωση στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών Ε. Βενιζέλος και αναχώρηση με προορισμό την 
Αβάνα. Εκεί θα σας περιμένει η ξεναγός  μας στην Κούβα που θα σας συνοδεύσει στο 

ξενοδοχείο σας. Ποτό-κοκτέιλ καλωσορίσματος, τακτοποίηση στα δωμάτια σας και 
διανυκτέρευση.  

 
2η ημέρα: Αβάνα – Ξενάγηση πόλης 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια 

αναχωρούμε για την ξενάγηση μας στην 
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 και θα 
καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, πιστό 

αντίγραφο του ιδίου στην Ουάσινγκτον. Η περιήγηση μας αλλάζει ρυθμό και μπαίνουμε στην 
Habana Vieja ή Παλιά Αβάνα, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 

προστατευόμενη από την UNESCO από το 1982, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα 
αποικιακά κτίρια στην Καραϊβική. Θα ξεναγηθούμε στο μουσείο με το εθνικό τους ποτό το 
«ρούμι», το οποίο θα δοκιμάσουμε. Έπειτα θα επισκεφτούμε τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη 

εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο, και στη συνέχεια περπατώντας θα δούμε την 
Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης, την Παλιά Πλατεία, και την Πλατεία των Όπλων. 



 

Είσοδος στην εντυπωσιακή μικρογραφία της Παλιάς Αβάνας και τέλος θα συνεχίσουμε προς την 
Καθεδρική Πλατεία 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 με μαγευτική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχειο και το απόγευμα θα το εχετε ελεύθερο, 

να κανετε βολτα στην πολη. 
 
3η ημέρα: Αβάνα - Βινιάλες - Πινάρ δελ Ρίο (προαιρετικά)  

Πρωινό και ελεύθερη μέρα να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
μπορειτε να 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 
(αποφύγετε να αγοράσετε αντικείμενα και κοσμήματα που είναι φτιαγμένα από μαύρα 

κοράλλια ή καβούκια θαλάσσιων χελωνών καθώς εκτός από το ότι είναι παράνομα, η 
συγκομιδή τους προξενεί σημαντικά οικολογικά προβλήματα). 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. Εναλλακτικά προτείνουμε μια εκδρομη στο Βινιάλες - Πινάρ δελ Ρίο 

(προαιρετικη). Μια μαγευτική κοιλάδα στη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, 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 καθώς θα αντικρύσετε πράσινους βελούδινους λοφίσκους, γνωστοί με το 
όνομα mogotes, που δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι 

και σχεδόν απόκοσμοι, πλαισιωμένοι με πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες 
σπηλιές με ποτάμια, συνθέτοντας ένα μαγευτικό τοπίο. Έπειτα θα δούμε την τεράστια 

Τοιχογραφία της Προϊστορίας στη Σπηλιά του Ινδιάνου και θα διασχίσουμε με μικρή βάρκα το 
υπόγειο ποτάμι της. Ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο σ`ένα μοναδικό 
περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουμε μια στάση στο 

παρατηρητήριο Λος Χασμίνες με μαγευτική θέα στην κοιλάδα του Βινιάλες. Το απογευμα 
επιστροφη στην Αβάνα. 

 
4η ημέρα: Αβάνα – Βόλτα με αυτοκίνητα Αντίκες! - Βαραδερο 
Πρωινό και μια τελευταια βολτα στην Αβανα. θα σας προφέρουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία, 

μια βόλτα με αυτοκίνητα Αντίκες σε μια υπέροχη διαδρομή στο καταπράσινο εξωτικό δάσος της 
Αβάνας. Αμεσως μετα θα αναχωρησουμε για το εξωτικό, κοσμοπολιτικο Βαραδερο, ενας 

αγαπημενος παραθεριστικος προορισμος, διάσημος σε ολο τον Κοσμο. Η Κούβα διαθέτει πάνω 
από 4800 χλμ. ακτογραμμής, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτή οι πολυάριθμοι κοραλλιογενείς 
σκόπελοι και νησιά. Στις παραλίες  της Κούβας, όπως το Βαραδέρο, το Cayo Coco και Cayo 

Largo, μπορείτε να απολαύσετε πολλά θαλάσσια σπορ, να κάνετε ηλιοθεραπεία, να απολαύσετε 
τα διάφανα νερά της Καραϊβικής ή απλά να αναζωογονηθείτε. Η Κούβα αναμφισβήτητα 

διαθέτει μερικές από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου και ένα μεγάλο αριθμό από θέρετρα 
στα οποία μπορείτε να απολαύσετε εξυπηρέτηση και άνεση στις καλύτερες αμμουδιές της 
πόλης, στη μαγευτική παραλια Βαρααδερο. 

 
5η ημέρα: Βαραδέρο  

Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις 
πιο όμορφες παραλίες της Κούβας. 
Προσφέρονται διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες 

δραστηριότητες, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα 
από το τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το 

δελφινάριο. Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και 
τα ποτά στο ξενοδοχείο σας περιλαμβάνονται 
στην τιμή. Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε μια 



 

κρουαζιέρα στο Καγιο Μπλανκο με κολύμπι με δελφίνια. Αναχώρηση με καταμαράν για το 
ερημονήσι του Καγιο Μπλανκο (Cayo Blanco η αλλιώς λευκό νησάκι). Στάση καθοδόν 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 Καγιο θα 
έχετε χρόνο να κάνετε μπάνιο ή ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα σε 

μπούφε με φρέσκα ψάρια, αστακούς και άλλα θαλασσινά ψητά στα κάρβουνα. Επιστροφή στο 
Βαραδέρο με ρούμι, σάλσα και πολύ κέφι και χορό! 

 
6η ημέρα: Βαραδέρο – Αβάνα – Μαϊάμι  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και εν συνέχεια αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Αβάνας, 

διασχίζοντας την κοιλάδα Ματάνσας με φόντο τις όμορφες ανατολικές ακτές και την ομώνυμη 
πόλη με τα πολλά γεφύρια και τα δύο εντυπωσιακά ποτάμια. Άφιξη στο αεροδρόμιο, όπου θα 

πάρουμε την πτήση για το Μαϊάμι. Οι όμορφες αναμνήσεις και εικόνες από την μαγευτική 
Κουβά, θα μας συνοδεύουν πάντα!  
Και τώρα άφιξη και τακτοποίηση στο κεντρικότατο ξενοδοχείο μας στο Μαϊάμι. Πρώτες 

πληροφορίες από τον ξεναγό μας για να κινηθείτε στην πόλη. 
 

7η ημέρα: Μαϊάμι – Ξενάγηση  
Ξενάγηση στο σημερινό κοσμοπολίτικο θέρετρο το Μαϊάμι, το οποίο αρχικά ήταν ένα μικρό 

ψαροχώρι στην άκρη μιας άγριας φύσης. Ώσπου το τρένο άρχισε να φέρνει τουρίστες το 1896, 
όπου η πόλη αυτήν απόκτησε μια τελείως διαφορετική μορφή, κοσμοπολίτικη και άκρως 
γοητευτική. Σήμερα στην ξενάγηση θα γνωρίσετε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των δύο 

συνοικιών: το Μαϊάμι Μπιτς με τις παραλίες και το Μαιάμι με τις γραφικές γειτονιές του. Αρχικά 
κατευθυνόμαστε στη Μικρή Αβάνα μια 

περιοχή κατοικημένη κυρίως από κουβανούς 
μετανάστες. Η πολύχρωμη, έθνικ συνοικία 
είναι το μοναδικό μέρος στις ΗΠΑ όπου 

φτιάχνονται πούρα και αποτελεί το 
πολιτιστικό – αλλά και έντονα πολιτικά 

ενεργό – τμήμα του Μαϊάμι. Η Περιοχή 
οποία είναι περισσότερο μια γειτονιά με 
αυθεντική ατμόσφαιρα, παρά ένα τουριστικό 

αξιοθέατο. Θα συνεχίσουμε στο Coral 
Gables όπου θα περάσουμε από το 

εμβληματικό ξενοδοχείο Biltmore, το οποίο 
εγκαινιάστηκε το 1926 και είναι το πιο 
εμβληματικό κτίριο του Μαϊάμι, με μεγαλοπρεπές μεσογειακό ύφος κι έναν πύργο 92 μ. στην 

κορυφή του, που πολλοί το αποκαλούν και «γαμήλια τούρτα». Στην ακμή του φιλοξενούσε 
μεγάλες διασημότητες όπως ο Μπινγκ Κρόσμπι κ.α., ενώ σήμερα, μετά την πρόσφατη 

ανακαίνισή του, πλήθος κόσμου το επισκέπτεται για να το θαυμάσει από κοντά.  Θα περάσουμε 
από την μαρίνα στο Coconut Grove, θα δουμε ενα αρχοντικό του 19ου αιώνα, τη Villa Vizcaya. 
Κατόπιν θα κατευθυνθούμε στο κέντρο μέσω της περιοχής Brickel, όπου βρισκονται τα μουσεία 

Τέχνης και Επιστημών, το εντυπωσιακό γήπεδο ΝΒΑ των Miami Heat. Θα δούμε τον Πύργο της 
Ελευθερίας, το Πολιτιστικό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής και την Λυρική σκηνή. Στο Μαϊάμι 

Μπιτς θα δούμε τα πολυτελή ξενοδοχεία που εκτείνονται κατά μήκος της παραλιακής καθώς  
και τη σειρά από σπίτια εκατομμυριούχων. Στη νότια πλευρά του νησιού η αρχιτεκτονική Art 
Deco είναι εμφανής στις προσόψεις των κτιρίων με τις εκατοντάδες τουριστών να περιφέρονται 

στους δρόμους του και να απολαμβάνουν τις παραλίες του. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
βόλτα στην πανέμορφη Bayside Marina όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα δείπνο στα 

εστιατόρια πάνω στην προβλήτα και το βράδυ να διασκεδάσετε πίνοντας ένα δροσερό κοκτέιλ. 
Η περιοχή είναι τουριστική με πολυάριθμα καταστήματα όπου έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε 



 

όμορφα αναμνηστικά. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα με δείπνο στα κανάλια της 
πόλης ή διασκέδαση στην περιοχή Art Deco στην Ocean drive. 

 
8η ημέρα: Μαϊάμι (προαιρετικές εκδρομές)  

Γι αυτή τη μέρα προτείνουμε μία από τις 2 προαιρετικές μας εκδρομές που πραγματικά θα 
προσφέρουν μία διαφορετική εμπειρία στο ταξίδι σας. 
 

EVERGLADES AIRBOAT TOUR ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ BISCAYNE BAY 

Με την επιλογή αυτής της δραστηριότητας θα 

έχετε 2 αξέχαστες εμπειρίες, την επίσκεψη στο 

εθνικό πάρκο Everglades και την κρουαζιέρα 

στο Biscayne Bay! Αξίζει η βόλτα με ένα 

airboat (επίπεδη βάρκα με έναν τεράστιο έλικα, 

σαν ανεμιστήρα, στο πίσω μέρος της). 

Διασχίστε το μοναδικό οικοσύστημα του 

Everglades γεμάτο με εικόνες εξωτικής και 

άγριας ομορφιάς, οπου θα συναντήσετε 

αλιγάτορες που βρισκονται στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Επισης  θα έχετε την ευκαιρια για 

μια πεζοπορία μέσα στην ζούγκλα. Στο τελος υπάρχουν εγκαταστάσεις με εστιατόρια και 

καταστήματα για ένα χαλαρό διάλλειμα. Στη συνέχεια θα ολοκληρώσετε την ημέρα σας με την 

κρουαζιέρα στα τροπικά νερά του κόλπου Biscayne. Kατά την διάρκεια της κρουαζιέρας, 

συναντάτε το νησί Fishers, τo Miami Beach, βλέπετε ουρανοξύστες και σπίτια διασήμων όπως 

του Shaquille O neal, της Μαντόνα, του Βερσατσε και άλλων πολλών. 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ KEY WEST ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ                                                                           

Μία εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη! Από 
το Μαϊάμι μεταφέρεστε στο διάσημο νησί 

γνωστό για τον ηλιόλουστο καιρό, τις 
αμμώδεις παραλίες, και τα ιστορικά αξιοθέατα. 

Κατά την άφιξή σας, θα έχετε χρόνο να 
εξερευνήσετε το Key West μόνοι σας, να 
επισκεφτείτε το σπίτι του Hemingway, να 

κάνετε καγιάκ ή να παρακολουθήσετε τα 
δελφίνια κάνοντας κρουαζιέρα. Ένα καραβάκι 

με γυάλινο πυθμένα θα σας πάει βόλτα πάνω 
από έναν πολύχρωμο κοραλλιογενή ύφαλο, 

τον τρίτο μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο ο οποίος φιλοξενεί την μεγαλύτερη ποικιλία 

υποθαλάσσιας ζωής. 
 

9η ημέρα: Μαϊάμι  
Ελεύθερη ημέρα. Για την σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε είναι το «Fairchild 

Tropical Botanic Garden», το οποίο πήρε το όνομά του από τον Αμερικανό βοτανολόγο 

Ντέιβιντ Φερτσάιλντ και είναι ένας από τους μεγαλύτερους βοτανικούς κήπους των ΗΠΑ. Σε 

έκταση περίπου 34.000 τ.μ., περισσότερα από 2.500 είδη τροπικών φυτών και δέντρων και 12 

τεχνητές λίμνες διαμορφώνουν μια πραγματική όαση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 

Μια ακόμα πρόταση αποτελεί μια βόλτα στο Ford Lauderdale, το οποίο απέχει περίπου 50 λεπτά 

οδικώς από το Μαϊάμι. Eκεί θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε έναν από τους πιο δημοφιλής 

τουριστικούς προορισμούς, ο οποίος διαθέτει εστιατόρια, γήπεδα γκολφ, εμπορικά κέντρα αλλά 

και 100 μαρίνες που φιλοξενούν 45.000 γιότ! Σίγουρα μην παραλείψετε μια ή πολλές βόλτες 

στο περίφημο «Ocean Drive», στη διάσημη λεωφόρο κατά μήκος του Ατλαντικού όπου χτυπάει 



 

η καρδιά του South Beach και, βέβαια, η κίνηση δεν σταματάει ποτέ! Την ημέρα τουρίστες και 

ντόπιοι περιπλανιούνται ή γευματίζουν στα cafes, ενώ νεαροί σκέιτερ προσφέρουν άφθονο 

θέαμα. Τη νύχτα, πάλι, θα βρείτε εδώ ορισμένα από τα πιο hot bars και clubs της πόλης.  

 

10η-11η ημέρα:  Μαϊάμι – Αθήνα  
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και πτήση για την επιστροφή με ενδιάμεσο 

σταθμό. Οι συναρπαστικές εμπειρίες του ταξιδιού σας θα σας κάνουν να αναπολείτε τις 
όμορφες στιγμές που περάσατε στην Κούβα και στο Μαϊάμι για πολύ καιρό! 
 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια  

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*Sup & 5* συμπεριλαμβανομένων και φόρων ξενοδοχείων 
• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο της Αβάνας  
• Πλήρης διατροφή & ποτά στο Βαραδέρο  

• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα  
• Βόλτα στην Αβάνα με αυτοκίνητα Αντίκες. 

• Έμπειρος Έλληνας ξεναγός  
• Ξενάγηση πόλης στο Μαϊάμι  
• Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής – Κούβας  

• Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα 
• Ταξιδιωτικός οδηγός  Η.Π.Α. Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ), 

Βίζα Κούβας. 
• Ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια προδιαγραφών Κούβας – Αμερικής  
 

** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έχει συνταχθεί από εμάς ειδικά για τους ταξιδιώτες μας, με βάση 
τις εμπειρίες 30 ετών ταξιδιών στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και μυστικά τα 

οποία θα βοηθήσουν να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο ελεύθερος χρόνος. 
 
*Επίσης μη διστάσετε να ρωτήσετε τον 

πάντα ενημερωμένο ξεναγό σας που ζει 
στις ΗΠΑ για τα καλυτέρα στέκια για 

φαγητό, ποτό, Jazz clubs, κ.α. 
 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά, στον ξεναγό της 
εκδρομής (δείτε τιμοκατάλογο) 

• Αποσκευή στις εσωτερικές πτήσεις στην Αμερική (30$ πληρώνονται μόνο τοπικά) 
• Ξεναγός στη διαμονή στο Βαραδέρο 
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

Σημειώσεις: 
• Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από 

Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το γραφείο μας. Σε περίπτωση που έχετε 
επισκεφτεί κάποια εκ των χωρών Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Υεμένη ή Σομαλία από 

01/03/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για αίτηση VISA, τη 
συμπλήρωση της οποίας μπορούμε να αναλάβουμε εφόσον επιθυμείτε. 

• Απαραίτητα διαβατήριο εξάμηνης ισχύος από το τέλος του ταξιδιού  

• Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστηριότητες σε 
ημερομηνία ή ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς καμία 
αύξηση ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων. 

• Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείων στην Κούβα 5*, 4* ή casa particular.  



 

 
Ταξιδεύοντας μαζί μας εξασφαλίζετε τις καλύτερες δραστηριότητες στις 

χαμηλότερες τιμές! 
 

 
 

 
1. Μονοήμερες εκδρομές  

Το Μαϊάμι ενδείκνυται για μονοήμερες εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς, όπως το Key 
West, το νοτιότερο σημείο των ΗΠΑ, που είναι διάσημο για τα θαλάσσια σπορ, τη ζωντανή 

νυχτερινή ζωή, τις παραλίες και τα παστέλ του χρώματα, ή το Biscayne Bay, το λιμάνι του 
Μαϊάμι, που φιλοξενεί μερικές από τις πιο ιστορικές και γραφικές γειτονιές. Μπορείτε, επίσης, 
να κλείσετε εισιτήρια για μία ημέρα στο οικοσύστημα Everglades, όπου με ένα αερόπλοιο 

περνάτε μέσα από τις βαλτώδεις περιοχές και βλέπετε πολλά είδη ζώων της Φλόριντα, όπως 
κροκόδειλους, εκατοντάδες είδη πουλιών, ελάφια κ.ά.  

 

 

2. Δραστηριότητες  
Για τους φιλόζωους αλλά και τα παιδιά, η επίσκεψη στο Μαϊάμι προϋποθέτει την επίσκεψη στον 

Ζωολογικό Κήπο, μία έκταση 3.400 στρεμμάτων με περισσότερα από 3.000 ζώα και πάνω από 
1.200 φυτά και δέντρα φυτεμένα κατά τρόπο που να μιμείται τους φυσικούς οικοτόπους των 

ζώων, αλλά και το Ενυδρείο, ένα μέρος που θα θαυμάσετε ένα εξαιρετικό show με δελφίνια, 
φάλαινες δολοφόνους που πετούν στον αέρα και θαλάσσια λιοντάρια. Είναι επίσης ένα σπίτι για 

τα απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη ζώων όπως θαλάσσιες χελώνες και φώκιες. 
 

3. Δυνατότητα κράτησης σε κορυφαία εστιατόρια !    

Το γραφείο μας πραγματοποιεί για εσάς κρατήσεις στα κορυφαία εστιατόρια της πόλης με τις 

καλύτερες προτάσεις βάσει των κριτικών των ταξιδιωτών μας. Εάν έχετε κάποια ιδιαίτερη 
προτίμηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να δούμε εάν υπάρχει η 
δυνατότητα κράτησης. 

 

4. Αγώνες NBA  
Όνειρο πολλών που αναλαμβάνουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Παρακολουθήστε μαζί μας 

τους αγαπημένους σας παίχτες των Miami Heat στην American Airlines Arena στο Μαϊάμι και 
γίνετε θεατές ενός εντυπωσιακού σώου. Oι πιο φαντασμαγορικοί αγώνες, στις καλύτερες 
τιμές για να ζήσετε από κοντά τον μαγικό κόσμο του NBA!   

 
 

Για περισσότερες προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε προτίμηση, επισκεφθείτε το www.trip4u.gr 
και συνδυάστε το ταξίδι σας με δραστηριότητες που θα απογειώσουν την ταξιδιωτική σας 

εμπειρία! 

 
 

*Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας!!!* 

http://www.trip4u.gr/

