
 

 

Η ΚΟΥΒΑ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΤΕ!!! 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

ΜΕ ΤΟ «LOUIS CRISTAL» ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 

19/12/2014 

1ηµέρα (19/12)  Πτήση για Αβάνα  

Συγκέντρωση στο διεθνή αερολιµένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος 
και αναχώρηση µε προορισµό την Αβάνα. Εκεί θα µας 
περιµένει η ξεναγός  µας στην Κούβα που θα µας 
συνοδεύσει  στο ξενοδοχείο µας. Ποτό/ κοκτέιλ 
καλωσορίσµατος, τακτοποίηση στα δωµάτια µας και 
διανυκτέρευση. Όσοι επιθυµούν µπορούν να περπατήσουν 
στην παλιά πόλη και να δροσιστούν σε ένα από τα στέκια 
του Χέµινγουεϊ ή να απολαύσουν τα µικρά στενάκια της HavanaVieja. 

2ηµέρα  (20/12) Αβάνα Ξενάγηση πόλης 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούµε για τη 
µεστή και κατατοπιστική ξενάγηση µας στην πιο 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, θα 
καταλήξουµε στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο αυτού της Ουάσινγκτον των Ηνωµένων 
Πολιτειών. Η περιήγηση µας αλλάζει ρυθµό και µπαίνουµε στην Habana Vieja ή Παλιά Αβάνα, 
πολιτιστική κληρονοµιά της ανθρωπότητας και προστατευόµενη από την UNESCO από το 1982, 
η οποία φιλοξενεί µερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια στην Kαραϊβική. Θα ξεναγηθούµε 
στο µουσείο του ρουµιού όπου µας προσφέρεται ποτό, 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 (Plaza de San Francisco de Asís) την Παλιά 
Πλατεία (Plaza Vieja) και την Πλατεία των Όπλων (Plaza de Armas). Είσοδος στην εντυπωσιακή 
Μικρογραφία της Παλιάς Αβάνας (Maqueta de La Habana Vieja) και τέλος θα συνεχίσουµε προς 
την Καθεδρική Πλατεία (Plaza de la Catedral), τον «ναΐσκο» Templete και το Castillo de La 
Fuerza Real. Θα τελειώσουµε τη βόλτα µας µε επίσκεψη στο πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο, σε 
περίοπτη θέση  στην είσοδο του λιµανιού και µε µαγευτική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερο υπόλοιπο της ηµέρας.Το βράδυ  προαιρετικό δείπνο a la carte σε ένα από τα πιο 
ροµαντικά εστιατόρια της Αβάνας µε θέα στην παλιά πόλη (Habana Vieja). 



 

3ηµέρα  (21/12) - Αβάνα – Ολοήµερη εκδροµή Βινιάλες/Πινάρ 
ντελ Ρίο – Αβάνα  

Μετά το πρωινό αναχωρούµε για την µαγευτική κοιλάδα Βινιάλες 
(Viñales) στη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το Πινάρ ντελ Ρίο 
(Pinar del Río), 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: πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, 
γνωστοί µε το όνοµα mogotes (µογκότες) που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσµο, 
ξεπηδούν από την κοιλάδα, κατάφυτοι και σχεδόν απόκοσµοι... πανύψηλα φοινικόδεντρα, 
καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές µε ποτάµια συνθέτουν ένα µαγευτικό τοπίο. Επίσκεψη στην 
τεράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας (Mural de la Prehistoria) και στη Σπηλιά Του Ινδιάνου 
(Cueva del Indio) για να διασχίσουµε µε µικρή βάρκα το υπόγειο ποτάµι της. Μεσηµεριανό 
γεύµα σε τοπικό εστιατόριο σε ένα µοναδικό περιβάλλον µε ζωντανή µουσική. Επιστρέφοντας 
στην Αβάνα, θα κάνουµε µια στάση στο παρατηρητήριο Λος Χασµίνες (Los Jazmines) µε τη 
µαγευτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα του Βινιάλες. Άφιξη στην Αβάνα και ελεύθερο 
υπόλοιπο της ηµέρας. Το βράδυ προτείνουµε βόλτα στην Habana Vieja και να απολαύστε τα 
αγαπηµένα ποτά του Έρνεστ Χέµινγουει: daiquirí (νταϊκιρί) στο Floridita και mojito (µοχίτο) στη 
Bodeguita. 

 

4ηµέρα (22/12) – Πρωινό ελεύθερο και µεταφορά στο Louis 
Cristal 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια ελεύθερη µέρα για να 
χαρείτε την µοναδική Αβάνα  µέχρι την µεταφορά και επιβίβαση µας 
στο Louis Cristal. Αναχώρηση στις 23:30 

 

 

5ηµέρα (23/12) – Εν Πλώ 

Απολαύστε τη ζωή στο πλοίο.  

Χαλαρώστε σε ένα από τα µπαρ του πλοίου µε παραδοσιακή 
κουβανέζικη µουσική ή ακολουθήστε µια από τις πλούσιες 
δραστηριότητες. 

 

6ηµέρα (24/12) – Χολγκίν (Holguin) – Antilla, Bahai de Nipe 

Άφιξη 08:00 – Αναχώρηση 17:30 

Χολγκίν (Holguin) «Η Πόλη των Πάρκων» . Είµαστε ελεύθεροι να 
ζήσουµε τις µνήµες του Κολόµβου ή να ακολουθήσουµε µια από 
τις προαιρετικές εκδροµές.  

Στην πόλη υπάρχουν αρκετά µνηµεία από σηµαντικούς ανθρώπους 
της Επανάστασης, όπως επίσης και ένα τοπικό εργοστάσιο πούρων 
όπου µπορείτε να δείτε την διαδικασία παραγωγής των διάσηµων «Habanero». 

 



7ηµέρα (25/12)  – Σαντιάγκο Ντε Κούβα (Santiago de Cuba) 

Άφιξη 10:00 – Αναχώρηση 19:00 

Είναι η δεύτερη σε πληθυσµό πόλη µετά από την Αβάνα. Θεωρείται 
Πατρίδα της επανάστασης για αυτό είναι γεµάτη µνηµεία, ιερούς 
χώρους και µουσεία.  

Είµαστε ελεύθεροι να περπατήσουµε µέσα από τους κεντρικούς 
δρόµους και λεωφόρους της πόλης να δούµε την πλατεία της 
Επανάστασης «Αntonio Maceo», το Εl Morro Castle ένα µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της Unesco, το νεκροταφείο Santa Ifigenia για να παρακολουθήσουµε την αλλαγή 
φρουράς έξω από το Μαυσωλείο του Jose Marti, το Μουσείο Μεταφορών µε µια θαυµάσια 
σειρά παλαιών αυτοκινήτων και την µεγαλύτερη συλλογή από µινιατούρες στην Κούβα ή να 
ακολουθήσουµε µια από τις προαιρετικές εκδροµές. 

8ηµέρα (26/12) – Μοντέγκο Μπέυ (Τζαµάικα) – 
Montego Bay (Jamaica) 

Άφιξη 07:30 – Αναχώρηση 17:30 

Είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Τζαµάικα. Ο 
γραφικός κολπίσκος µε τους καταπράσινους λόφους, 
το µείγµα αφρικανικής και ευρωπαϊκής την συγκαταλέγουν στα ποιο αγαπηµένα σηµεία της 
Καραϊβικής. 

Είµαστε ελεύθεροι να απολαύσουµε τα υπέροχα δείγµατα της αποικιακής αρχιτεκτονικής, όπως 
το Rose Wall Great House και το Greenwood Great House, που είναι γεµάτα από αντίκες και 
σπάνια αντικείµενα. Επίσης την Πλατεία Νερού και τον Ενοριακό Ναό τα οποία χρονολογούνται 
από το 1790 ή να ακολουθήσουµε µια από τις προαιρετικές εκδροµές. 

9ηµέρα (27/12) – Σιενφουέγκος/Τρινιδάδ – 
Cienfuegos/Trinidad 

Άφιξη 11:00 – Αναχώρηση 19:00 

Το Τρινιδάδ είναι η πόλη που ίδρυσαν οι 
Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα, 
ανακηρυγµένο ως παγκόσµιο µνηµείο 
πολιτιστικής κληρονοµιάς από την UNESCO το 
1986, γνωστό και σαν το µαργαριτάρι του 
Νότου. Μπορούµε να περιπλανηθούµε στα στενά λιθόστρωτα σοκάκια του µε τα 
χαρακτηριστικά σπίτια µε τις κεραµοσκεπές και τις λουλουδιασµένες εσωτερικές αυλές τους ή 
να επικεφθούµε την Κεντρική πλατεία (Πλάθα δε Άρµας), περιστοιχισµένη από αποικιακά 
κτίρια, στο «Μουσείο Cantero» και στο παραδοσιακό καφενείο La Canchánchara, όπου θα 
απολαύσουµε το τοπικό ποτό από ρούµι, µέλι και λεµόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους 
σκλάβους για να πάρουν δυνάµεις, ή να ακολουθήσουµε µια από τις 
προαιρετικές εκδροµες.  

10ηµέρα (28/12) – Πούντα Φράνσες – Punta Frances 

Άφιξη 08:30 – Αναχώρηση 14:30 

H Punta Frances βρίκετε στο Isla de la Juventud «Nησί της 
Νεότητας».  

Μπορούµε να κολυµπήσουµε στα κρυστάλλινα νερά µε την 
ασηµένια άµµο. 

 

 



 

11ηµέρα (29/12) – Αβάνα – Havana (Βόλτα µε 
Αντίκες) 

Άφιξη 09:30 

Πρωινό και µεταφορά στο ξενοδοχείο.   

Ετοιµαζόµαστε για µια ανεπανάληπτη βόλτα µε 
αυτοκίνητα αντίκες στο καταπράσινο, εξωτικό 
δάσος της Αβάνας.  

Το απόγευµα µπορούµε να περπατήσουµε στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, να πιούµε ένα 
φρέσκο χυµό από “φρούτα µπόµπα” (η γνωστή σε µας παπάγια) ή “γκουαγιάµπα” υπό τους 
ήχους ενός νοσταλγικού σον ή µπολέρο, και να επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας περπατώντας 
κατά µήκος της περίφηµης παραλιακής λεωφόρου Malecón, αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεµα και 
τον ήλιο να χάνεται στη θάλασσα σε µια πανδαισία χρωµάτων. Αξίζει να δοκιµάσουµε το 
ξακουστό παγωτό Κοπέλια (Coppelia) για το οποίο οι Κουβανοί στήνονται στην ουρά µε τις 
ώρες (οι τουρίστες απευθύνονται υποχρεωτικά σε ένα ξεχωριστό κιόσκι, χωρίς ουρές µεν, µε… 
τουριστικές τιµές δε).  

12ηµέρα (30/12) – Αβάνα – Havana 
(Ελεύθερη µέρα) και µεταφορά στο 
Αεροδρόµιο 

Μετά το πρωινό µπορούµε να επισκεφθούµε  
το µεγάλο παζάρι της πόλης όπου θα βρούµε 
κοσµήµατα και διακοσµητικά αντικείµενα 
κατασκευασµένα από ξύλο, κουκούτσια 
φρούτων και λαχανικών, δέρµα και δόντια 
κροκοδείλου, παπιέ µασέ ή πηλό, αλλά και 
έργα ζωγραφικής τέχνης. (αποφεύγουµε να 
αγοράσουµε αντικείµενα και κοσµήµατα που είναι φτιαγµένα από µαύρα κοράλλια ή καβούκια 
θαλάσσιων χελωνών – εκτός από το ότι είναι παράνοµα, η συγκοµιδή τους προξενεί σηµαντικά 
οικολογικά προβλήµατα).  

 

Η κρουαζιέρα αυτή επαναλαμβάνεται όλη τη σεζόν με αναχώρηση κάθε Δευτέρα από την 

Αβάνα (από 22/12/2014 έως και  23/03/2015). Μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένο 

τουριστικό πακέτο και για τις άλλες αναχωρήσεις της κρουαζιέρα μας. 

Το επίσημο νόμισμα στις κρουαζιέρες της Κούβας είναι το Καναδέζικο Δολλάριο (CAD) 

Για αυτό το πακέτο κρουαζιέρας χρειάζεστε διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από 

τηνν ημέρα εισόδου στην Κούβα.  

 



 

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  EURO 1.625 κατ’άτομο σε δίκλινο 

Επιβάρυνση μονόκλινου σε εσωτερική καμπίνα: Εuro 590 

TIMH ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ Εuro 1.738 κατ’άτομο σε δίκλινο 

Επιβάρυνση μονόκλινου σε εξωτερική καμπίνα: Εuro 690 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομικό Ναύλο με Air France. 

 

• 4 Διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5 *. Οι φόροι ξενοδοχείων περιλαμβάνονται 

 

• 7 Διανυχτερεύσεις σε καμπίνα της  επιλογής σας. 

 

• Πρωινό καθημερινά και γεύμα στην ολοήμερη εκδρομή στο Βινιάλες 

 

• Πλήρη διατροφή στο πλοίου (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό)  

 

• Όλες οι μεταφορές (με κλιματιζόμενο πούλμαν), ξεναγήσεις και εκδρομές όπου 

ορίζονται στο πρόγραμμα για τις ημέρες που διαμένουμε σε ξενοδοχείο. Κατά τη 

διάρκεια της κρουαζιέρας μπορείτε να κινηθείτε εξ’ ιδίων ή να επιλέξετε κάποια 

προαιρετική εκδρομή από το τμήμα εκδρομών του πλοίου (δίπλα στη reception). 

 

• Ελληνόφωνος ξεναγός στην Αβάνα τις ημέρες των ξεναγήσεων 

 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 

• Τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο  οδικό πρόγραμμα & τα ποτά. 

 

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, βίζα Κούβας, ασφάλιση 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 

Κουβανέζικης κυβέρνησης και τα Λιμενικά Έξοδα (σύνολο όλων των παραπάνω 795€) . 

 

• Φόρος εξόδου της Κούβας, ο οποίος αντιστοιχεί σε 25 CUC (περίπου 20 €) κατ’ άτομο 

και πληρώνεται επιτόπου στο αεροδρόμιο της Αβάνας αφού εκδοθούν οι κάρτες 

επιβίβασης της πτήσης επιστροφής. Θυμηθείτε να κρατήσετε τα 25 CUC! 

 

• Προαιρετικές εκδρομές, διασκεδάσεις (Ενδεικτικές τιμή : βραδινό γεύμα στην Αβάνα 

16 € ). Στην περίπτωση συμμετοχής μόνο δύο ατόμων στο πρόγραμμα υπάρχει η 

αντίστοιχη επιβάρυνση στις τιμές των προαιρετικών. 

 

• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά 

έξοδα κλπ.). 

 

• Φιλοδωρήματα επί του πλοίου και για τους τοπικούς οδηγούς και ξεναγούς . 

 

 

Οι Τιμές είναι Gross 

Η Προμήθεια του γραφείου σας είναι 10% (εξαιρουμένων των φόρων, Λιμενικών 

και λοιπών εξόδων (795€) 
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