
 
 
 

Κούβα 

 

 

Η Κούβα, το “Μαργαριτάρι της Καραϊβικής”, δεν είναι ακόμη ένα εξωτικό νησί. Διαθέτει 

αποικιοκρατική αρχιτεκτονική, πλούσια επαναστατική ιστορία, μαγευτικά τοπία και φυσικά μια 

κουλτούρα που την κάνει μοναδική σε όλο τον κόσμο. Εδώ έζησαν και έγιναν σύμβολο της 

χώρας πολλές σπουδαίες προσωπικότητες, όπως ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και ο Φιντέλ Κάστρο. 

Κανένα επίθετο δεν μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα που θα βιώσει κανείς στην 

Κούβα. Δρόμοι γεμάτοι χρώματα, αμερικανικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’50, εκπληκτικές 

παραλίες, φρούρια και δάση με κοκοφοίνικες είναι λίγες μόνος από τις εικόνες που θα 

αποκομίσετε από αυτό το ταξίδι. Οι άνθρωποί της, χαμογελαστοί και πάντα πρόθυμοι να σας 

ξεναγήσουν, μαγεύουν με τη νοοτροπία και την κουλτούρα τους. Δοκιμάστε αυθεντικό, 

κουβανέζικο ρούμι και χειροποίητα πούρα στη χώρα που φημίζεται για την ποιότητά τους. Ο 

ερωτισμός που εκπέμπει η Κούβα και η εκρηκτική μουσική που πλανάται στους δρόμους της θα 

κάνουν τον αποχαιρετισμό με αυτό το ονειρικό νησί ακόμη πιο δύσκολο. 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε την Κούβα είναι από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο, οι 

οποίοι αποτελούν την ξηρή περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών θα συναντήσετε 

ζεστές, ηλιόλουστες ημέρες και άφθονο γαλάζιο ουρανό. Κατά τους υγρούς μήνες (Ιούνιος με 

Νοέμβριος) θα συναντήσετε συχνές βροχοπτώσεις, ωστόσο ακόμη μπορείτε να απολαύσετε 

αυτό τον παράδεισο στην Καραϊβική. 

 

 

 

 Αβάνα – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 19 19 20 21 22 23 24 24 24 23 21 20 

Μεγ(°C) 26 26 28 29 30 31 31 32 31 29 28 27 

 

 

 

 Αβάνα – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 25 25 25 26 27 29 29 30 30 28 27 26 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 
 Οδηγήστε ένα αμερικανικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του ‘50 

 Απολαύστε την κουβανέζικη μουσική στους δρόμους 

 Περιπλανηθείτε στη Παλιά Αβάνα 

 Πιείτε ένα κοκτέιλ με βάση το ρούμι 

 Μείνετε σε casa particular 

 Δροσιστείτε με μια PinaColadaμέσα από έναν ανανά 

 Επισκεφθείτε το Μουσείο της Επανάστασης 

 Αγοράστε αυθεντικά κουβανέζικα πούρα 

 Φωτογραφηθείτε στο Καπιτώλιο της Κούβας 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Πρωτεύουσα: Αβάνα 

 Γλώσσα: Ισπανική 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Πέσο Κούβας 

 Διάρκεια πτήσης:περίπου 17 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρίσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Τη Κούβα εξυπηρετούν δημόσια λεωφορεία που συνδέουν τα πιο 

σημαντικά σημεία του νησιού. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα στο 

αεροδρόμιο θα βρείτε αρκετές εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Πέσο από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα 

CapitalExchangeέχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα όπου υπάρχει 

η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στην Κούβα, να προμηθευτείτε μια sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Θα πρέπει 

να έχετε στα υπόψιν σας ότι δεν διαθέτουν όλα τα εστιατόρια και οι καφετέριες σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Τα μεγάλα ξενοδοχεία, αν και διαθέτουν Wi-Fi, η ταχύτητά του είναι πιο 

χαμηλή από αυτή στην Ελλάδα. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Κούβα με:  
 

 Νέα Υόρκη 

 Μαϊάμι 

 Κολομβία 

 Εκουαδόρ 

 Περού 

 Γουατεμάλα 

 Τζαμάικα 

 Δομινικανή Δημοκρατία 

 Μεξικό 

 Μπαχάμες 

 



Δραστηριότητες 
 

 

1) Παλιά Αβάνα 

 

Αυτή η περιοχή στην καρδιά της Αβάνας 

συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO και είναι αναμφισβήτητα 

ένα από τα πιο αυθεντικά και γήινα μέρη στην 

Αμερική. Η αρχιτεκτονική της είναι εντυπωσιακή, με 

σειρές μπαρόκ αρχοντικών και στοές 

ανδαλουσιανικού στιλ που πλαισιώνουν τους 

δρόμους. Οι πλατείες της είναι διακοσμημένες με 

πανέμορφες, ιστορικές εκκλησίες και νεοκλασικά 

παλάτια. 

 

 

2) Τρινιδάδ 

 

Η μικρή πόλη του Τρινιδάδ είναι ένα πραγματικό 

κόσμημα στη νότια ακτή της Κούβας. Ιδρύθηκε το 

1514 και διατηρεί μέχρι και σήμερα την αυθεντική 

ισπανική γοητεία της. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι 

μικροσκοπικά σπίτια, το καθένα βαμμένο σε 

διαφορετική, φωτεινή απόχρωση. Στην κεντρική 

πλατεία δεσπόζει η IglesiayConvento, μια εκκλησία 

που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στους λόφους 

της Ανδαλουσίας. Μια απλή βόλτα στους 

πλακόστρωτους δρόμους, ανάμεσα στα παλιά 

σπίτια και την πλατεία αποτελεί μια μοναδική 

εμπειρία. 

 

 

3) Μαυσωλείο του Τσε Γκεβάρα 

 

Η καρδιά του νησιού χτυπά στους δρόμους της 

όμορφης Σάντα Κλάρα, όπου πραγματοποιήθηκε 

μια από τις σημαντικότερες μάχες στην 

κουβανέζικη επανάσταση. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο 

μαρμάρινο άγαλμα του πιο εμβληματικού γιού της 

χώρας που στέκει ψηλός και περήφανος. Το 

μαυσωλείο αυτό αποτελεί τον χώρο ανάπαυσης 

του Τσε Γκεβάρα και ακόμη 29 επαναστατών. 

Διαθέτει ακόμη μια εντυπωσιακή συλλογή 

εκθεμάτων, όπως το όπλο του, τα κιάλια του, 

αμέτρητες φωτογραφίες και διάφορα έργα τέχνης 

που αντικατοπτρίζουν το χαρακτήρα του ριζοσπάστη. 

 

 



4) Castillo de San Pedro de la Roca 

 

Μακριά από τους δρόμους της Αβάνας, στη 

νοτιοανατολική ακτή του νησιού, στέφει τα βουνά 

αυτό το πανίσχυρο φρούριο. Σε μικρή απόσταση 

από τη πόλη Σαντιάγκο της Κούβας, αυτό το 

κάστρο χτίστηκε το πρώτο μισό του 17ου αιώνα. 

Σήμερα αυτό το συγκρότημα πυργίσκων, 

περιφράξεων και κανονιών δεν αποτελεί μόνο 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 

αλλά θεωρείται ένα από τα καλύτερα 

εναπομείναντα φρούρια που μαρτυρούν τους 

αγώνες εξουσίας μεταξύ της Κούβας και της 

Αμερικής. 

 

 

5) Βινιάλες 

 

Αν και η Κούβα διαθέτει πολλά εθνικά πάρκα, 

κανένα δεν είναι τόσο όμορφο και εύκολα 

προσβάσιμο όσο αυτό που βρίσκεται στη κοιλάδα 

Βινιάλες. Η ιστορία λέει ότι ήταν το αγαπημένο 

μέρος του Φιντέλ Κάστρο στο νησί. Η κοιλάδα 

περιβάλλεται από βουνά, ο καπνός από το 

εργοστάσιο παραγωγής πούρων εξακολουθεί να 

υψώνεται και οι αμέτρητες σπηλιές δίνουν μια νότα 

περιπέτειας για τους ατρόμητους ταξιδιώτες. Η πιο 

δημοφιλής σπηλιά είναι ηCuevas del Indio, όπου 

μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με βάρκα μέσα στο 

ίδιο το σπήλαιο. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 
 Arroz con Pollo 

 

Αυτό το πιάτο θυμίζει την ισπανική παέγια και έχει 

βάση το κοτόπουλο και το ρύζι. Έχει πολλές 

παραλλαγές, συνήθως όμως χρησιμοποιούν 

μπούτι κοτόπουλου και μαγειρεύεται με μπαχαρικά, 

ζωμό κοτόπουλου και μπύρα. Συχνά περιλαμβάνει 

αρακά και ψητές κόκκινες πιπεριές. 

 

 



 Picadillo 

 

Μπορεί να είναι ένα καθημερινό και απλό, στη 

παρασκευή του, πιάτο, όμως η γεύση του θα σας 

συναρπάσει. Περιέχει μοσχαρίσιο κιμά μαγειρεμένο 

με σκόρδο, κρεμμύδι, πιπεριές, ρίγανη, δάφνη και 

αλάτι. Το μείγμα σιγοβράζει με σάλτσα ντομάτας, 

κρασί, ελιές και σταφίδες. Συνοδεύεται από λευκό 

ρύζι. 

 

 

 

 

 

 Απολαύστε μια βόλτα με αυτοκίνητα – αντίκες 

 

Μαζί με τα πούρα και το ρούμι, αυτά τα 

πολύχρωμα αυτοκίνητα είναι το σήμα κατατεθέν 

της Κούβας. Η Αβάνα είναι γεμάτη από αυτά τα 

οχήματα. Τα περισσότερα είναι ταξί που μπορείτε 

να νοικιάσετε για μια μέρα ή για μια μεμονωμένη 

μεταφορά. Εναλλακτικά, μπορείτε να νοικιάσετε 

ένα για 2 ώρες για να το οδηγήσετε στην πόλη. 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Κάτω από το νυχτερινό, γεμάτο αστέρια ουρανό 

της Καραϊβικής, θα βρείτε αμέτρητα καμπαρέ στα 

οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε νυχτερινές 

παραστάσεις, γνωστές σε όλο τον κόσμο για τις 

εκρηκτικές τους χορογραφίες. Κάποια από αυτά 

είναι ανοιχτά από τη δεκαετία του 

1930.Εναλλακτικά, επισκεφθείτε κάποιο από τα 

πολλά μπαρ και κλαμπ της Αβάνας. Η διασκέδαση 

συνεχίζεται μέχρι το πρωί και στα νυχτερικά κέντρα 

του Σαντιάγκο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 
 Βαραδέρο 

Μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες στην Κούβα, 

η λευκή αμμουδιά του Βαραδέρο έχει μήκος σχεδόν 

25 χιλιόμετρα. Τα νερά, σε αποχρώσεις του 

γαλάζιου και του πράσινου είναι πάντα ήρεμα.  Σε 

αυτή την παραλία θα συναντήσετε περισσότερες 

από 30 περιοχές για καταδύσεις. Αν πάλι, αυτό δεν 

είναι το στιλ σας, μπορείτε να απολαύσετε άλλα 

θαλάσσια σπορ, όπως ιστιοπλοΐα, snorkeling, 

ψάρεμα ή βόλτα με βάρκα με γυάλινο πάτωμα. Η 

περιοχή γύρω από την παραλία διαθέτει πολλά 

μουσεία, γκαλερί έργων τέχνης, καμπαρέ, μπαρ και 

καφετέριες. 

 

 
 Playa Paraiso 

 

Γνωστή και ως παραλία του παραδείσου, είναι μια 

όμορφη, σχεδόν ανέγγιχτη παραλία με παρθένες, 

λευκές αμμουδιές και λαμπερά, γαλαζοπράσινα 

νερά. Το 2016 ψηφίστηκε ως η τρίτη πιο όμορφη 

παραλία στον κόσμο και έχει μερικά από τα πιο 

ήρεμα νερά στην Κούβα. Η παραλία διαθέτει μπαρ 

για να απολαύσετε ένα ποτό ή ένα σνακ. Η περιοχή 

δεν διαθέτει ξενοδοχεία σε κοντινή απόσταση, 

όμως υπάρχουν πολλά λεωφορεία και ταξί για να 

σας μεταφέρουν. 

 

 

 
 Cayo Santa Maria 

 

Αυτή η παραλία αποτελείται από ένα δελφινάριο, 

δύο σπήλαια – το CayoLasBrujasκαι το 

CayoEnsenachos – καθώς και πολλές παραλίες, 

έκτασης περίπου 15 χιλιομέτρων, λευκής άμμου και 

καθαρού νερού. Ακόμη, φιλοξενεί μία από τις πιο 

ανέγγιχτες παραλίες των βόρειων σπηλαίων, την 

PlayaPerlaBlanca. Η εκπληκτική ομορφιά αυτής της 

παραλίας καλωσορίζει τους επισκέπτες. Υπήρξε η 

αγαπημένη παραλία του Φιντέλ Κάστρο, πρώην 

πρωθυπουργός της Κούβας. 

 

 

 



 Playa Larga 

 

Είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες παραλίες 

για οικονομικά θαλάσσια σπορ, όπως κατάδυση 

και snorkeling.  Η τοποθεσία γύρω από τον Κόλπο 

τον Χοίρων είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά 

και επαγγελματίες. Θα συναντήσετε αρκετά 

πρακτορεία για ενοικίαση εξοπλισμού κοντά στην 

παραλία. Διαθέτει απαλά, ήρεμα νερά. 

 

 

 

 

 
 Playa Coral 

 

Όπως δηλώνει και το όνομα, αυτή η παραλία είναι 

γνωστή για τον γεμάτο κοράλλια βυθό της. Είναι 

ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες δύτες, 

ενώ πολλοί την επισκέπτονται για να 

κάνουνsnorkeling. Φιλοξενεί περίπου 300 είδη 

ψαριών και είναι ορατά από απόσταση μέχρι και 

20 μέτρα. Υπάρχουν πολλά μέρη για να νοικιάσετε 

εξοπλισμό και οδηγούς πρόθυμους να σας 

ξεναγήσουν. 


