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ΚΟΥΒΑ 

Αβάνα – Βινιάλερ – Σιενθοςέγορ – Τπινιδάδ 
 

 

Η Κνύβα, ην ζηνιίδη ηεο Καξατβηθήο δεζπόδεη ζην ζύκπιεγκα ησλ Αληηιιώλ, αλάκεζα ζηνλ 

θόιπν ηνπ Μεμηθνύ θαη ηνλ Αηιαληηθό σθεαλό, ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ην Ματάκη. Τν 

κεγαιύηεξν, νκνξθόηεξν θαη πνιππιεζέζηεξν λεζί ηεο Καξατβηθήο, κε ηελ πινύζηα ηζηνξία, 

ηνλ ξπζκό, ηε κνπζηθή θαη ηνπο θηιηθνύο θαινπξναίξεηνπο αλζξώπνπο, απνηειεί ηνλ ηδαληθό 

πξννξηζκό γηα έλα ηαμίδη πνπ ζπλδπάδεη ηελ αλαςπρή θαη ην πνιηηηζηηθό ελδηαθέξνλ. Από ηελ 
επνρή ησλ Ταίλσλ ηζαγελώλ, κέρξη ηνλ Τζε θαη ηνλ Φηληέι ε πνιύπαζε ηζηνξία ηεο Κνύβαο 

απνηππώλεηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο. Έλα 

αηκνζθαηξηθό ηαμίδη θαη κηα κνλαδηθή εκπεηξία δσήο ζηε ρώξα ησλ αληηζέζεσλ κε ηελ 

κνλαδηθή θπζηθή νκνξθηά, ηελ πινύζηα ελαιιαγή ηνπίσλ, ηνπ ρνξνύ θαη ηεο κνπζηθήο. Είλαη ε 

κία θαη κνλαδηθή απζεληηθή Κνύβα! 
 

Ππόγπαμμα Δκδπομήρ 

 

1η μέπα: Αθήνα – Αβάνα 

Αλαρώξεζε από Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Κε ηελ άθημε ζηελ Αβάλα ζα καο 
ππνδερηεί ν Έιιελαο Αξρεγόο – Μελαγόο καο, κόληκνο θάηνηθνο ηεο ρώξαο. Κεηαθνξά ζην 

πνιπηειέο μελνδνρείν καο Melia Havana 5* ζην αξηζηνθξαηηθό πξνάζηην Miramar, 

αθνινπζεί κηα κηθξή ελεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη μεθνύξαζε. 

 

2η μέπα: Παλιά και Νέα Αβάνα (Βόληα με παλιά αμεπικάνικα αςηοκίνηηα, πούμι και 

πούπα κοσίμπα) 
πάξρνπλ πόιεηο θνπηνπξηζηηθέο θαη άιιεο πνπ έρνπλ κηα, ζρεδόλ, εξσηηθή ζρέζε κε ην 

παξειζόλ ηνπο. Ζ ζρέζε πνπ έρεη θάζε πόιε κε ηνλ ρξόλν είλαη απνιύησο κνλαδηθή θη 

απηό είλαη θάηη πνπ ε Αβάλα ζα καο επηβεβαηώζεη από ηελ πξώηε καο βόιηα κε ηα 

ακεξηθάληθα θάκπξην απηνθίλεηα αληίθεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘50 πνπ ζα καο πεξηκέλνπλ έμσ 

από ην μελνδνρείν! Ζ μελάγεζή καο δελ ζα κπνξνύζε, παξά λα μεθηλήζεη κε κία 
παλνξακηθή βόιηα ζην Κηξακάξ. Κε ηα παλέκνξθα θηίξηα ρακειήο δόκεζεο θαη ηελ 

αξηζηνθξαηηθή αξρηηεθηνληθή πνπ καξηπξάεη πσο πξηλ ηελ επαλάζηαζε ήηαλ ν ηόπνο 

θαηνηθίαο ησλ εύπνξσλ Θνπβαλώλ, ην εκβιεκαηηθό πξνάζηην δηαηεξείηαη αλέπαθν ζηνλ 

ρξόλν δηαηεξώληαο αθέξαηα ηελ παιηά ηνπ αίγιε, ελώ πιένλ, θηινμελεί ηηο πεξηζζόηεξεο 

πξεζβείεο θαη ηα γξαθεία κεγάισλ εηαηξεηώλ. Γηαζρίδνληαο ηελ θνπβαλέδηθε – εμίζνπ 
ππέξνρε- εθδνρή ηεο Ξέκπηεο Ιεσθόξνπ, πεξλάκε από ηελ πεξηνρή ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο 



 

 
 

Αβάλαο κε ηε ζπνπδαία αξρηηεθηνληθή είζνδν, ηα ζπλαξπαζηηθά γιππηά, θαζώο θαη ηα 

πεξηζζόηεξα από 500 καξκάξηλα καπζσιεία κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ. Πηε δηάζεκε 

Ξιαηεία ηεο Δπαλάζηαζεο θαληαδόκαζηε νινδώληαλν ηνλ Φηληέι Θάζηξν λα βγάδεη έλαλ 

έλζεξκν ιόγν θαη λα απνζεώλεηαη από ην πιήζνο. Γίπια από ην Ξαιάηη ηεο Δπαλάζηαζεο 
ζα δνύκε θαη ην Κεκόξηαι ηνπ Σνζέ Καξηί, ηελ έδξα ηεο θπβέξλεζεο, θαζώο θαη ηα θηίξηα, 

ηνπ Δζληθνύ Θέαηξνπ ηεο Θνύβαο, ησλ ππνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Δπηθνηλσληώλ κε ηηο 

πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Ρζε θαη ηνπ Θακίιν Πηελθνπέγνο. Ρν ηζηνξηθό θηίξην ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Αβάλαο δεζπόδεη ππεξήθαλν ζηελ πεξηνρή ηνπ Βεδάδν, ελώ κέζσ ηεο 

παξαιηαθήο ιεσθόξνπ, ζην δηάζεκν Καιεθόλ, ζα θαηαιήμνπκε ζηελ πιαηεία ηνπ 
Θαπηησιίνπ, πνπ βξίζθεηαη θαη ην νκώλπκν θηήξην. Φπζηθά δελ ζα παξαιείςνπκε λα 

πεξάζνπκε θαη από ην εκβιεκαηηθό θηίξην ηεο νηθνγέλεηαο Κπαθάξληη, ηδηνθηεηώλ ηεο 

νκώλπκεο κάξθαο ξνπκηνύ. Κε εκβιεκαηηθέο πιαηείεο, δείγκαηα λέν απνηθηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο, ηηο νπνίεο γλσξίδνπκε ζηελ μελάγεζή καο, ε παιηά Αβάλα απνηειεί έλα 

κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνζηαηεπόκελν από ηελ UNESCO. Ρα 

βήκαηα καο, ζα καο θέξνπλ ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεο, κε ηελ 
νκώλπκε Δθθιεζία θαη ην παλέκνξθν ζηληξηβάλη, Φνπέληε δε ινο Ιεόλεο, όπνπ βξίζθεηαη 

θαη ε Διιεληθή Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, ηελ νπνία θαη ζα επηζθεθζνύκε . Αθνινπζεί 

ε παιαηά πιαηεία θαη ζηελ ζπλέρεηα ε  πιαηεία ησλ όπισλ, κε ηνλ λαΐζθν Δι Ρεκπιέηε, ην 

θάζηξν Οεάι Φνπέξζα θαη ην Ξαιάηη ησλ Θπβεξλόλησλ ( Ξαιάζην δε ινο Θαπηηάλεο 

Σελεξάιεο ). Πηελ ζπλέρεηα ε κηθξή πιαηεία Πάλην Γνκίλγθν θαη ε πιαηεία ηνπ Θαζεδξηθνύ 
Λανύ. Ξέξα από ηηο πιαηείεο, ε απζεληηθή Θνύβα απνζηάδεηαη ζην εζληθό ηεο πνηό! Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο μελάγεζήο καο ζην κνπζείν ηεο Habana Club ζα κάζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ δαραξνθάιακνπ, θαζώο θαη ηα κπζηηθά ηεο παξαγσγήο θαη σξίκαλζεο ηνπ 

εζληθνύ πνηνύ ηεο Θαξατβηθήο, ελώ ζην ηέινο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπκε ην 

πεξίθεκν θνπβαλέδηθν ξνύκη! Από ηελ ηδαληθή απηή μελάγεζε δελ ζα κπνξνύζε λα ιείπεη 
έλα εμαίζηα αξσκαηηθό πνύξν. Πηελ επίζθεςή καο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ 

θεκηζκέλσλ θνπβαλέδηθσλ πνύξσλ ζα παξαθνινπζήζνπκε ην πεξηβόεην ηύιηγκα ζην ρέξη 

από ηνπο επηδέμηνπο ηερλίηεο, θαζώο θαη θάζε ζηάδην παξαγσγήο ηνπο. Ρέινο επίζθεςε καο 

αθξηβώο ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Αβάλαο ζην θξνύξην 

Θαζηίγην ληει Κόξν ζα απνιαύζνπκε ηε παλνξακηθή ζέα ηεο πόιεο. 
 

3η μέπα: Δλεύθεπη ημέπα ζηην Αβάνα 

Κεηά ην πινύζην θαη ραιαξό πξσηλό ζηνλ εληππσζηαθό κπνπθέ ηνπ μελνδνρείνπ καο, ηη πην 

εμσηηθό λα πεξηπιαλεζνύκε ζηηο θαξδηέο παξαιηαθέο ιεσθόξνπο, όπσο ε εκβιεκαηηθή 

Καιεθόλ θαζώο θαη ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο κνλαδηθήο παιηάο πόιεο. Αηκνζθαηξηθά 

κπαξάθηα κε δσληαλή κνπζηθή, απζεληηθά θνπβαλέδηθα θνθηέηι, δεθάδεο κηθξνκάγαδα κε 
ηνπηθό ραξαθηήξα. Θάζε γσληά απηήο ηεο αηκνζθαηξηθήο πόιεο καο δίλεη ηελ επθαηξία λα 

ληώζνπκε ιεο θαη κπήθακε ζε έλα ρξνλνληνύιαπν πνπ καο παξαζύξεη ζηα ‘50ο. Μερπζείηε 

ζηνπο δξόκνπο ηεο αηκνζθαηξηθήο Αβάλαο ζε κηα ειεύζεξε κέξα πνπ ε πξνζσπηθή 

πεξηπιάλεζε ζπλαληά ηελ αζηηθή αλαδήηεζε. Όκσο, ε λύρηα ζηελ Αβάλα κόιηο μεθίλεζε θη 

είλαη πνιύηηκε όζν θαη ε κέξα. Ν αξρεγόο καο, κνλαδηθόο γλώζηεο ηεο πόιεο έρεη 
εμαηξεηηθέο πξνηάζεηο γηα λα ηελ δήζεηο, όπσο είλαη: γεκάηε έμαςε, κνπζηθή, εμσηηθέο 

γεύζεηο, θαιό ξνύκη, θίλν θαπλό θαη κηα ππέξνρε ςπρή πνπ ζε παξαζύξεη λα ελσζείο καδί 

ηεο. Ξάλησο αλ ζα κπνξνύζακε λα πξνηείλνπκε θάηη, όζν θιαζζηθό θαη λα αθνύγεηαη, κελ 

παξαιείςεηε λα απνιαύζεηε έλα mojito ζην δηάζεκν Bodeguita Del Medio, ην κεζεκέξη θαη 

έλα daquiri ζην πεξίθεκν Floridita ην βξάδπ, όπσο αθξηβώο ζπλήζηδε, ίζσο ν πην δηάζεκνο 
ζακώλαο ηνπο, ν ραξηζκαηηθόο Ακεξηθάλνο ζπγγξαθέαο Ernest Hemingway. Έλα είλαη 

βέβαην, όηη θαη λα θάλεηε, ε Αβάλα ζα «θιέςεη» ηελ θαξδηά ζαο! 

 

4η μέπα: Αβάνα – Δκδπομή ζηο Βινιάλερ 

Γπηηθά ηεο Αβάλαο, ζηελ επαξρία Ξηλάξ ληει Οίν απιώλεηαη ε θνηιάδα ηνπ Βηληάιεο, έλα 

από ηα εληππσζηαθόηεξα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνύ θαη κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Νη ιόθνη από πσξόιηζν, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ακέηξεηα 

θνηληθόδεληξα ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθό ηνπίν θπζηθήο νκνξθηάο, ην νπνίν έρνπκε ηε 

δπλαηόηεηα λα ζαπκάζνπκε από ην παξαηεξεηήξην Σαζκίλεο. Ζ ηέιεηα παλνξακηθή ζέα 

ζηελ θνηιάδα θαη ηε γύξσ πεξηνρή ην θαζηζηνύλ ηδαληθό ζεκείν γηα αλακλεζηηθέο 



 

 
 

θσηνγξαθίεο. Αθνινπζεί ην ίδην ην Βηληάιεο κε βαξθάδα ζε κηα άθξσο κπζηεξηαθή 

δηαδξνκή αλάκεζα ζε ζηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο ζηελ πεξίθεκε ζπειηά ηνπ Ηλδηάλνπ, 

ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηελ πεξίθεκε βξαρνγξαθία ηνπ Ιενβηγθίιλην Γθνλδάιεο, 

δηαζηάζεσλ 120 x 160 κέηξσλ πνπ απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ησλ εηδώλ, αιιά θαη ηεο δσήο 
ζηελ Θνύβα. Γεύκα κε εμαηξεηηθή ηνπηθή θνπβαλέδηθε θνπδίλα ζε γξαθηθό ηνπηθό 

εζηηαηόξην, πνπ πέξα από ηε γεπζηγλσζία πξνζθέξεη ηελ όκνξθε εκπεηξία ηεο επαθήο κε 

ηελ απζεληηθή πιεπξά ηεο Θνύβαο. Ρέινο έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο ηερλίηεο πνύξσλ – κε 

θξαηηθά βξαβεία καο πεξηκέλεη ζην αγξόθηεκα Finca Montesino. Δδώ, ζα 

παξαθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο, ηηο απνζήθεο απνμήξαλζεο θαη ηα ρσξάθηα 
θαιιηέξγεηαο ηνπ θαηά γεληθή παξαδνρή,  θαιύηεξνπ θαπλνύ ζηνλ θόζκν! Άθημε ζηελ 

Αβάλα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο, ππό ηε θαζνδήγεζε ηνπ Αξρεγνύ – Μελαγνύ καο, γηα ην πσο 

ζα αμηνπνηήζνπκε  κε ηνλ πιένλ ηδαληθό ηξόπν, ην ηειεπηαίν καο βξάδπ ζηελ καγεπηηθή 

Αβάλα. 

 

5η μέπα: Αβάνα -Γοςαμά- Σάνηα Κλάπα - Σιενθοςέγορ  
Kνληά ζηνλ Θόιπν ησλ Σνίξσλ, ζηε ρεξζόλεζν Εαπάηα, γλσζηό από ηελ ηζηνξηθή κάρε 

ησλ Θνπβαλώλ ελαληίσλ ησλ αληεπαλαζηαηώλ, βξίζθεηαη κία από ηηο πην ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληνινγηθέο βηόζθαηξεο. Πην Δζληθό πάξθν Γνπακά, επηζθεπηόκαζηε έλα 

εθηξνθείν θξνθνδείισλ θη εθόζνλ ην επηζπκνύκε, θάλνπκε gourmet degustation 

δνθηκάδνληαο ην θξέαο ηνπο. Κε ηα ηαρύπινα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πεξηεγεζνύκε ζηα 
θαλάιηα ηνπ πάξθνπ. Πηε δηαδξνκή ζαπκάδνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Ηλδηάλσλ Ραΐλνο, 

αιιά θαη ηα γιππηά πνπ απεηθνλίδνπλ ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. Απνβηβαδόκαζηε 

ζε κηα από ηηο λεζίδεο γηα λα δνύκε κηα πηζηή αλαπαξάζηαζε ηλδηάληθνπ ρσξηνύ, λα 

κπεζνύκε ζε κηα αξρέγνλε κπζηεξηαθή ηειεηή, αιιά θαη λα ζαπκάζνπκε ηα 25 αγάικαηα 

πνπ αλαπαξηζηνύλ ηε δσή ηνπο θαη πνπ έρεη θηινηερλήζεη ε δηάζεκε Θνπβαλή γιύπηξηα 
Οίηα Ιόλγθα. Γεθάδεο από ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα, αιιά θαη ηα ίδηα ηα νζηά ηνπ Ρζε 

Γθεβάξα θαη ησλ 6 ζπληξόθσλ ηνπ, πνπ δνινθνλήζεθαλ ην 1967 ζηελ Βνιηβία, βξίζθνληαη 

κέζα ζην κνπζείν θαη καπζσιείν ηεο ηζηνξηθήο πόιεο ηεο Πάληα Θιάξα. Ν ζπλνδόο καο 

εδώ ζα καο δηεγεζεί όρη κόλν ηηο ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη πνιιά ελδηαθέξνληα 

ζηηγκηόηππα από ηε δσή ηνπ ζξπιηθνύ Αξγεληίλνπ επαλαζηάηε, όπσο θπζηθά  θαη από πνπ 
πξνέξρεηαη ην ςεπδώλπκν Ρζε. Πηε ζπλέρεηα, αλαρσξνύκε γηα ηε «Λέα Νξιεάλε ηεο 

Θνύβαο». Πηε Πηελθνπέγνο ην επνλνκαδόκελν θαη καξγαξηηάξη ηνπ Λόηνπ, έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο ρώξαο, βιέπνπκε ηε γαιιηθή επηξξνή, έηζη όπσο απηή 

απνηππώλεηαη ζηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία ηεο πόιεο. Άθημε ζην θεληξηθό καο μελνδνρείν 

Melia San Carlos 4*superior, πνπ είλαη θαη ην θαιύηεξν ηεο πόιεο, ηαθηνπνίεζε ζηα 

δσκάηηα καο θαη δείπλν ζην εμαηξεηηθό θαη ζπλάκα αηκνζθαηξηθό εζηηαηόξην ηνπ 
μελνδνρείνπ καο. 

 

6η μέπα: Σιενθοςέγκορ – Τπινιδάδ –Βαπαδέπο  

Κηα πόιε πνπ είλαη δσληαλό κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO απνηειεί πάληα 

ηελ θαιύηεξε αθεηεξία μελάγεζεο. Ρν παλέκνξθν θεληξηθό Ξάξθν Σνζέ Καξηί ηνπ 
Πηελθνπέγνο, θεκηζκέλν γηα ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα γαιιηθήο αξρηηεθηνληθήο θαζώο θαη ην 

πεξίθεκν ζέαηξν Ρόκαο Ρεξξύ, από ην νπνίν έρνπλ πεξάζεη κεγάια νλόκαηα ηεο 

παγθόζκηαο ηέρλεο, καο εθπιήζζνπλ κε ηε κνλαδηθή αηκόζθαηξα θαη ηελ εθιεπηπζκέλε 

γνεηεία πνπ απνπλένπλ. Πηελ παλνξακηθή μελάγεζε ηεο πόιεο ζηακαηάκε ζην Ξαιάζην ληε 

Βάγηε, ζηελ Ξνύληα Γθόξδα ηελ αξηζηνθξαηηθή ζπλνηθία ηεο πόιεο – αξηζηνύξγεκα ηνπ 
εθιεθηηθηζκνύ, κε ζέα ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ θόιπν ηνπ Πηελθνπέγνο. Ππλερίδνπκε γηα ην 

Ρξηληδάδ, ηελ ηξίηε παιηόηεξε πόιε ηεο Θνύβαο πνπ έρεη αλαθεξπρζεί κλεκείν παγθόζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO. Ζ θεληξηθή πιαηεία κε ηα αλαθαηληζκέλα 

θηίξηα, ν ελνξηαθόο λαόο ηεο Αγίαο Ρξηάδαο, ην ξνκαληηθό κνπζείν θαη ην ζπίηη ηνπ 

επγελνύο Κπξηληέ είλαη κεξηθά αμηνζέαηα ζηα νπνία ζα ζηαζεί ην βιέκκα καο ελώ αξγόηεξα, 

«Θαληζάηζαξα!» ζα αλαθσλήζνπκε ραξνύκελνη, βιέπνληαο ηελ νκώλπκε ηνπηθή ηαβέξλα 
ζηελ νπνία ζα δνθηκάζνπκε ην ηνπηθό πνηό από ιεκόλη θαη ξνύκη θαη ηξηκκέλν πάγν, 

ζπλνδεία δσληαλήο παξαδνζηαθήο θνπβαλέδηθεο κνπζηθήο. Ακέηξεηεο θαιιηέξγεηεο 

εζπεξηδνεηδώλ πεξλνύλ κπξνζηά από ηα κάηηα καο, ζηελ πνξεία καο γηα ην Βαξαδέξν. Πε 

απόζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ βξίζθεηαη ην Θάξδελαο, εθεί πνπ ζεθώζεθε γηα πξώηε θνξά ε 



 

 
 

θνπβαλέδηθε ζεκαία θαηά ηνλ πόιεκν ηεο αλεμαξηεζίαο, κηα πόιε πνπ θεκίδεηαη επίζεο ζαλ 

ηελ πόιε κε ηα πνην πνιιά πνδήιαηα ζηελ Θνύβα. Άθημε ζην Βαξαδέξν, ζην αθξηβόηεξν 

θαη πνιπηειέζηεξν ζέξεηξν ηεο πεξηνρήο, ην θεκηζκέλν Melia Internacional 5*, All 

Inclusive (Απεξηόξηζηε θαηαλάισζε ρπκώλ, αλαςπθηηθώλ, αιθννινύρσλ πνηώλ θαη 
γεπκάησλ ). Σξόλνο ειεύζεξνο γηα κία πξώηε γλσξηκία κε ηνλ ππέξνρν ηξνπηθό παξάδεηζν 

θαη ηηο εθπιεθηηθέο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ καο. 

 

7η μέπα: Βαπαδέπο 

Νη ληόπηνη ηελ νλνκάδνπλ «Σξπζή Αθηή» θη όρη ηπραία. Σαιαξώλνπκε θαη απνιακβάλνπκε 
ηε ρξπζαθέληα ακκνπδεξή πνύδξα θαη ηελ θαηαγάιαλε ζάιαζζα, ζε κηα ειεύζεξε κέξα κε 

όιεο ηηο αλέζεηο ηεο All Inclusive δηακνλήο καο ζην κε κεγάιε δηαθνξά ην αθξηβόηεξν θαη 

πνιπηειέζηεξν μελνδνρείν ζε όιν ην Βαξαδέξν θαη θπζηθά ζε κία από ηηο σξαηόηεξεο 

παξαιίεο ηεο Θαξατβηθήο θαη καθξάλ ηελ θαιύηεξε ηνπ Βαξαδέξν, ώζηε λα ραξνύκε όπσο 

αμίδεη ην καγηθό απηό κέξνο. 

 
8η μέπα: Βαπαδέπο – Αεποδπόμιο Αβάναρ  

Απνιακβάλνπκε ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ, εμαζθαιίδνληαο ειεύζεξν ρξόλν γηα κηα 

ηειεπηαία βνπηηά ζηα θξπζηάιιηλα λεξά ηεο παξαιίαο πνπ απιώλεηαη λσρειηθά κπξνζηά 

καο θαη καο θαιεί λα ηε ραξνύκε. Ιίγν πξηλ πξνζεγγίζνπκε ην αεξνδξόκην ηεο Αβάλαο γηα 

ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο, δηαζρίδνπκε ηε βόξεηα αθηνγξακκή ηνπ λεζηνύ θαη πεξλάκε από 
ην Καηάλζαο, ηελ πόιε πνπ ιηθλίδεηαη ζηνπο ξπζκνύο ηεο αθξν-θνπβαλέδηθεο κνπζηθήο γηα 

λα δνύκε ηηο απαξραησκέλεο αληιίεο άληιεζεο πεηξειαίνπ ελώ πξηλ πεηάμνπκε καο 

πεξηκέλεη ην duty free ηνπ αεξνδξνκίνπ γηα ηα ηειεπηαία καο ςώληα ζε ζνπβελίξ, πνύξα ή 

ξνύκη. 

 

9η μέπα: Άθιξη ζηην Αθήνα 

Ξινύζηνη ζε εηθόλεο από ην αηκνζθαηξηθό απηό ηαμίδη επηζηξέθνπκε ζηελ Διιάδα, μέξνληαο 

πσο ε ςπρή ηεο απζεληηθήο Θνύβαο είλαη πηα έλα θνκκάηη από ηε δηθή καο. 

 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 
 

Ανασώπηζη Γίκλινο Γιαθοπά Μονοκλίνος 

09, 16/06 995 € 

+ 450 € 30/06 1.045 € 

14/07 1.060 € 

04, 11/08 1.295 € + 500 € 

22/08 1.160 € 
+ 450 € 

09, 16, 30/09 1.095 € 

 
Πεπιλαμβάνονηαι:  

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Ξηήζεηο κε Air France (κέζσ Ξαξηζηνύ).  

 Γηακνλή: Δπηιεγκέλα μελνδνρεία 4*sup & 5* σο αθνινύζσο ή παξόκνηα: Melia Habana 

5* (Αβάλα), Melia San Carlos 4*sup (Πηελθνπέγνο), Melia Internacional 5* (Βαξαδέξν).  

 Γεύκαηα: Ξξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά & 6 γεύκαηα/δείπλα ζπλνιηθά.  
 Κεηαθνξέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν όρεκα.  

 Μελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα.  

 Ρέιε εηζόδσλ (π.ρ. κνπζεία). Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  

 Μελαγόο.  

 Αληηπξόζσπν/Ππλνδό: Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-μελαγόο, κόληκνο θάηνηθνο Θνύβαο, 
κε ηεξάζηηα εκπεηξία.  

 Ραμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.  

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα κε θαιύςεηο θαη γηα Covid-19. 

 

 
 



 

 
 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι:  

 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ 765 € (κέρξη ζηηο αλαρσξήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ) θαη 745€ (γηα ηηο 

αλαρσξήζεηο από ηνλ Ηνύιην θη έπεηηα_ 
 Ξξνζσπηθά έμνδα.  

 Ξνηά/αλαςπθηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ/δείπλσλ.  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο 

πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν. 

 
Πηήζειρ: 

 

Ημέπα Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

1ε εκέξα 
Αζήλα – Ξαξίζη 06:15 08:50 

Ξαξίζη – Αβάλα 10:55 14:50 

8ε εκέξα Αβάλα – Ξαξίζη 17:10 08:20+1 

9ε εκέξα Ξαξίζη – Αζήλα 12:15 16:25 

 


