
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 



Για όλα τα παρακάτω ταξίδια στην Κούβα, βρείτε ακολούθως  εξασφαλισμένες 
αναχωρήσεις και πτήσεις 

 

 
                                                                      
 
  
 
 
 
   

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

LX1843 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

*LX8032 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 12:35 17:20 

*LX 8033 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

LX 1838 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ 13:20 17:00 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις: 
14/6, 26/7, 29/7, 
 2/8, 5/8, 9/8, 12/8, 26/8,  
10/9, 26/9, 25/10, 23/11, 30/11 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

AF1233 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 12:10 14:40 

AF950 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 16:40 20:35 

AF 943 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 22:55 14:05 +1 

AF 1032 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 + 1 

 

Στις αναχωρήσεις 14/6(11ήμερο),10/9(9ήμερο), 26/9(9ήμερο) , 

23/11(9ήμερο), 30/11(9ήμερο), ισχύουν οι παρακάτω πτήσεις 

 

Στις αναχωρήσεις 26/7(9ήμερο), 29/7(13ήμερο), 2/8, 5/8(13ήμερο), 

9/8(9ήμερο), 12/8(13ήμερο), 26/8(9ήμερο), 25/10(9ήμερο),  ισχύουν οι 

παρακάτω πτήσεις 

 

* η πτήση πραγματοποιείται από την  Edelweiss Air,  θυγατρική της 
Swiss 



1η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 

Διακοπές στο Βαραδέρο 
  

Ξενοδοχείο Melia Varadero 5* All Inclusive 
 

 
 
 

Τιμές: 
 

9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις   
Τιμή 1,559 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 
 
11 ημέρες / 9 διανυκτερεύσεις 
Τιμή 1,739 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 
 
13 ημέρες / 11 διανυκτερεύσεις 
Τιμή 1,919 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 

 
Περιλαμβάνονται 

 
• 7 ή 9 ή 11, αναλόγως με την διάρκεια, 

διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Melia Varadero  
 

• All Inclusive ( γεύματα, ποτά, σνακς ) 
 

• Ιδιωτικές μεταφορές μόνο για εσάς από το 
αεροδρόμιο της Αβάνας στο ξενοδοχείο του 
Βαραδέρο και επιστροφή στο αεροδρόμιο της 
Αβάνας 

 
• Φόροι αεροδρομίου 

 
• Βίζα Κούβας  

 
Προτεινόμενη εκδρομή – Μπάνιο με τα δελφίνια 

 
Προτείνουμε εκδρομή στο τροπικό ακατοίκητο νησάκι Κάιο 
Μπλάνκο για μπάνιο με δελφίνια και γεύμα με αστακό και 
θαλασσινά. Εκεί θα φθάσουμε μετά από κρουαζιέρα με 
καταμαράν, υπό τη συνοδεία μουσικής και της αύρας της 
Καραϊβικής (ενδεικτική τιμή: 115 CUC η εκδρομή αγοράζεται 
τοπικά). 
 

 

2η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 

Διαμονή και εξερεύνηση της Αβάνας 
 

Ξενοδοχείο Melia Cohiba 5*  
 

 
 
 

Τιμές: 
 

9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις   
Τιμή 1,615 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 
 
11 ημέρες / 9 διανυκτερεύσεις 
Τιμή 1,811 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 
 
13 ημέρες / 11 διανυκτερεύσεις 
Τιμή 2,010 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 

 
Περιλαμβάνονται 

 
• 7 ή 9 ή 11, αναλόγως με την διάρκεια, 

διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Melia Cohiba 5* 
 

• Πρωινό καθημερινά 
 

• Ιδιωτικές μεταφορές μόνο για εσάς από το 
αεροδρόμιο της Αβάνας στο ξενοδοχείο και 
επιστροφή   

  
• Φόροι αεροδρομίου 

 
• Βίζα Κούβας  

 

 

 
 

 
  



3η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 

Διαμονή και εξερεύνηση της Αβάνας και διακοπές στο Βαραδέρο  
  

Τιμές: 

9 ημέρες: 4 διανυκτερεύσεις  στην Αβάνα και 3 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο 
Τιμή 1,600 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 

 
11 ημέρες: 5 διανυκτερεύσεις  στην Αβάνα και 4 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο 

Τιμή  1,789 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 
 

13 ημέρες: 6 διανυκτερεύσεις  στην Αβάνα και 5 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο 
Τιμή  1,977 €, το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους 

 

Περιλαμβάνονται 
 

 Διανυκτέρευση  στο ξενοδοχείο Melia Varadero 5* στο Βαραδέρο και στο ξενοδοχείο Melia Cohiba 5* στην 
Αβάνα 

 All Inclusive ( γεύματα, ποτά, σνακς ) στο Βαραδέρο και πρωινό καθημερινά στην Αβάνα 

 Ιδιωτικές μεταφορές μόνο για εσάς από το αεροδρόμιο της Αβάνας στο ξενοδοχείο του Βαραδέρο, από το 
ξενοδοχείο του Βαραδέρο στο ξενοδοχείο της Αβάνας και από το ξενοδοχείο της Αβάνας στο αεροδρόμιο της 
Αβάνας  

 Φόροι αεροδρομίου 

 Βίζα Κούβας  
 

Φόροι αεροπορικών και αεροδρομίων : 

Περιλαμβάνονται 

 

Βίζα Κούβας: 

Περιλαμβάνεται και εκδίδεται στο γραφείο μας. Το Versus έχει εξουσιοδότηση από την πρεσβεία της Κούβας 

για την έκδοση βίζας Κούβας. 

 

Προτεινόμενες εκδρομές: 

Ίδιες με τα δυο παραπάνω ταξίδια 

 

  

Ταυτότητα ταξιδιού 
 
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό, αλλά ούτε 
και τοπικούς ξεναγούς. Το Versus travel έχει πραγματοποιήσει την κράτηση των 
αεροπορικών εισιτηρίων, του ξενοδοχείου και των ιδιωτικών μεταφορών. Οι 
μεταφορές είναι μόνο για εσάς.    
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί 
πριν την αναχώρηση σας.   



Περιήγηση στην Αβάνα 
 

Η Αβάνα ιδρύθηκε το 1515 και χωρίζεται σε 3 τμήματα: το 
ιστορικό, το αποικιακό και το σύγχρονο. Η παλιά Αβάνα, η οποία 
υπήρξε περιτειχισμένη από τείχη, κρίθηκε από την Unesco τόπος 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Και παρόλο που αυτό αποτελεί από 
μόνο του πόλο έλξης για την πόλη, η πρωτεύουσα της Κούβας 
συγκεντρώνει προκλήσεις ικανές να μας σαγηνεύσουν. Σίγουρα 
είναι καρφωμένα στο μυαλό μας τα λόγια του Χέμινγουεϊ, ότι "σε 
όποιο μέρος του κόσμου κι αν ταξιδέψω, η Αβάνα θα΄ ναι πάντα 
μέσα στην καρδιά μου". Είναι η ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου, τα 
αμερικάνικα αυτοκίνητα του ’50, τα αποικιακά κτίρια, το άρωμα 
των ανθρώπων, που σε κάνουν να μην χορταίνεις αυτήν την πόλη. 
 
Η Αβάνα είναι η ερωμένη του χρόνου και της μνήμης, κι ας μην έχει 
χρήματα να φροντίσει τον εαυτό της, να ανακαινίσει τα μνημεία 
της, τα νεοκλασσικά της και τις εκκλησίες της. Η Αβάνα είναι μία 
από τις εντυπωσιακότερες πόλεις της αμερικάνικης ηπείρου, εκεί 
όπου το αποικιακό δένει με την αρτντεκό και τα κάστρα των 
Ισπανών δεσπόζουν απέναντι στα καζίνο της αμερικάνικης 
μαφίας. Στους δρόμους της οι Κουβανοί περπατούν περήφανοι, 
χαμογελαστοί, με αυτή τη μουσικότητα που χαρακτηρίζει τον 
βηματισμό ενός λαού αισθησιακού, ανεξάρτητου, ξεχωριστού. 
Ξεκινήστε την περιήγηση σας, από το σύγχρονο κέντρο της πόλης, 
το Βεδάδο, θαυμάζοντας την αρτντεκό των παλιών 
αριστοκρατικών οικημάτων, τα καταπράσινα πάρκα και την 
Πλατεία της Επανάστασης, όπου εκφωνούσε τις ομιλίες του ο 
Κάστρο υπό το βλέμμα του εθνικού ήρωα Χοσέ Μαρτί, το μνημείο 
του οποίου δεσπόζει επιβλητικά.  
 
Δείτε το παλιό Χίλτον, που εθνικοποιήθηκε για να στεγάσει τα 
γραφεία της κυβέρνησης, το πάρκο Κοπέλια, χώρο συνάντησης 
των Κουβανών, που έχει απαθανατιστεί σε ορισμένες από τις 
καλύτερες ταινίες του εκπληκτικού κουβανικού κινηματογράφου 
και διασχίστε τη Λεωφόρο των Προέδρων για να περάσουμε 
μπροστά από τα Γραφεία Αμερικανικών Συμφερόντων. Σειρά έχει 
η Μαλεκόν, η θρυλική παραλιακή οδός, απ' όπου θα θαυμάσετε το 
ξενοδοχείο Νασιονάλ και τη συνοικία Centro με τα μελαγχολικά 
κτίρια, που στέκονται μάρτυρες στις δεκαετίες με τα δραματικά 
σκαμπανεβάσματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. 
Με τη θέα του Κάστρου του Άραβα να σηματοδοτεί την είσοδό μας 
στην Παλιά Πόλη, ανεβείτε το μεγαλοπρεπές Πράδο των 
ισπανικών επαύλεων για καταλήξτε στο Καπιτώλιο.  
 
Επισκεφθείτε το Μουσείο της HabanaClub, και γευθείτε το 
περίφημο ρούμι επτά ετών. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε 
ένα από τα εργοστάσια παρασκευής πούρων όπου θα δείτε από 
κοντά τον τρόπο παρασκευής τους. Η βόλτα στην παλιά πόλη -του 
ταξιδιού μας στην κούβα- μόλις έχει ξεκινήσει: θα περιπλανηθείτε 
στα στενά της, επισκεπτόμενοι την Πλατεία του Αγίου 
Φραγκίσκου, την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων και την 
Πλατεία του Καθεδρικού. Επισκεφτείτε το Μουσείο της Πόλης, με 
τις εντυπωσιακές συλλογές αποικιακών επίπλων και 
αντικειμένων  

 

 

 
  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ 



 
Βόλτα με τα παλιά αυτοκίνητα 

Κάντε μια εντυπωσιακή βόλτα με τα αμερικάνικα 
αυτοκίνητα του '50 

 
Προτεινόμενη εκδρομή στο Βινιάλες και 

στο Πινάλ Ντε Ρίο 
 

Επισκεφτείτε την επαρχία του Πινάρ Ντελ Ρίο, την 
κατεξοχήν καπνοπαραγωγό περιοχή της Κούβας. Η 
κοιλάδα του Βινιάλες, το ομορφότερο ίσως τοπίο 
στην Κούβα με τους μοναδικούς γεωλογικούς 
σχηματισμούς και την οργιώδη βλάστηση, που 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας φυσικής ομορφιάς 
της UNESCO, θα σας εντυπωσιάσει τόσο όσο και ο 
παραδοσιακός τρόπος ζωής των ντόπιων, αφού το 
ρολόι φαίνεται να έχει σταματήσει σε περασμένες, 
πιο ξένοιαστες δεκαετίες. Επισκεφτείτε το σπήλαιο 
του Ινδιάνου, το οποίο και θα διασχίσετε με βάρκα. 
Η γιγαντιαία βραχογραφία της Προϊστορίας σε ένα 
τοπίο που κόβει την ανάσα, είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να κλείσετε την επίσκεψη σε μια από τις 
αυθεντικότερες επαρχίες της Κούβας.  . 

 
Βόλτες στην Αβάνα 

 
Περιηγηθείτε μόνοι σας στα δρομάκια της και στα 
παζάρια ειδών λαϊκής τέχνης, και δοκιμάσετε τοπικά 
κοκτέιλ με ρούμι (ντάκουιρι, μοχίτο) στα ιστορικά 
μπαράκια,. Αναζητήστε την ανεμελιά των κατοίκων 
της, των Habaneros, και κάντε ευχάριστες 
συζητήσεις μαζί τους. Εναλλακτικά μπορείτε να 
κάνετε κάποια προαιρετική εκδρομή ή κάποια 
ξενάγηση σε άλλα, πιο άγνωστα μέρη της πόλης. 
 

Δείπνο σε Paladar και βραδινή ζωή 
 

Δειπνίστε σε κάποια από τα paladar (εστιατόρια που 
στεγάζονται σε κουβανικά σπίτια). Απολαύστε τη 
νυχτερινή ζωή της πόλης: φρενήρης σάλσα, 
δυναμική ροκ, λάτιν τζαζ, νοσταλγικά μπολέρο, 
δημιουργική fusion, τίποτε δε λείπει από το 
ρεπερτόριο μιας πόλης που ποτέ δεν κοιμάται. 
  

 

 

  

https://www.versustravel.eu/#accordion-4
https://www.versustravel.eu/#accordion-4


4η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 

Ιδιωτικός γύρος Κούβας μόνο για εσάς με προσωπικό οδηγό  
και προσωπικό ξεναγό 9 ημέρες  

 
Δυνατότητα επιπλέον ημερών στην Αβάνα και στο Βαραδέρο 13ημέρες  

 
 
Τιμή 9 ημέρου:  
1,960 €, το άτομο περιλαμβάνονται και οι φόροι  
 
Τιμή 11 ημέρου με μια επιπλέον διανυκτέρευση στην Αβάνα, στο ξενοδοχείο Μelia 
Cohiba 5* με πρωινό και μια επιπλέον διανυκτέρευση στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο 
Melia Varadero 5* All Inclusive :  
2,167 €, το άτομο περιλαμβάνονται και οι φόροι  
 
Τιμή 13 ημέρου με δυο επιπλέον διανυκτερεύσεις στην Αβάνα, στο ξενοδοχείο Μelia 
Cohiba 5* με πρωινό και δυο επιπλέον διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο 
Melia Varadero 5* All Inclusive :  
2,370 €, το άτομο περιλαμβάνονται και οι φόροι  
   
 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις και πτήσεις: 
Δείτε παραπάνω 

  

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Αβάνα ( Ξενάγηση) 
 

Θα ξεκινήσουμε σήμερα το πρωί την ξενάγησή μας από το σύγχρονο κέντρο 
της πόλης, το Βεδάδο, θαυμάζοντας την αρτντεκό των παλιών 
αριστοκρατικών οικημάτων, τα καταπράσινα πάρκα και την Πλατεία της 
Επανάστασης, όπου εκφωνούσε τις ομιλίες του ο Κάστρο υπό το βλέμμα του 
εθνικού ήρωα Χοσέ Μαρτί, το μνημείο του οποίου δεσπόζει επιβλητικά. Θα 
δούμε το παλιό Χίλτον, που εθνικοποιήθηκε για να στεγάσει τα γραφεία της 
κυβέρνησης, το πάρκο Κοπέλια, χώρο συνάντησης των Κουβανών, που έχει 
απαθανατιστεί σε ορισμένες από τις καλύτερες ταινίες του εκπληκτικού 
κουβανικού κινηματογράφου και θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο των 
Προέδρων για να περάσουμε μπροστά από τα Γραφεία Αμερικανικών 
Συμφερόντων, όπου ο αρχηγός μας θα μας μυήσει στην πολυπλοκότητα των 
κουβανοαμερικανικών σχέσεων. Σειρά έχει η Μαλεκόν, η θρυλική παραλιακή 
οδός, απ' όπου θα θαυμάσουμε το ξενοδοχείο Νασιονάλ και τη συνοικία 
Centro με τα μελαγχολικά κτίρια, που στέκονται μάρτυρες στις δεκαετίες με 
τα δραματικά σκαμπανεβάσματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
πόλης. Με τη θέα του Κάστρου του Άραβα να σηματοδοτεί την είσοδό μας 
στην Παλιά Πόλη, ανεβαίνουμε το μεγαλοπρεπές Πράδο των ισπανικών 
επαύλεων για να καταλήξουμε στο Καπιτώλιο. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
της HabanaClub, όπου θα γευθούμε το περίφημο ρούμι επτά ετών αφού 
μυηθούμε στα μυστικά παραγωγής του, και ένα από τα εργοστάσια 
παρασκευής πούρων όπου θα δούμε από κοντά τον τρόπο παρασκευής τους. 
Η βόλτα μας στην παλιά πόλη -του ταξιδιού μας στην κούβα- μόλις έχει 
ξεκινήσει: θα περιπλανηθούμε στα στενά της, επισκεπτόμενοι την Πλατεία 
του Αγίου Φραγκίσκου, την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων και την 
Πλατεία του Καθεδρικού, αφού ξεναγηθούμε στο Μουσείο της Πόλης, με τις 
εντυπωσιακές συλλογές αποικιακών επίπλων και αντικειμένων (σε 
περίπτωση που το Μουσείο της Πόλης είναι κλειστό, θα αντικατασταθεί από 
ξενάγηση στο αποικιακό κάστρο της Καμπάνια). Μετά τη γνωριμία μας με την 
πόλη, ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο παζάρι ή ριλάξ στην πισίνα του 
ξενοδοχείου με θέα τη Μαλεκόν…Το βράδυ   μεταφορά στην Παλιά Πλατεία, 
όπου θα δειπνήσουμε υπό τους ήχους της πανταχού παρούσας κουβανικής 
μουσικής. 

 

Αναχώρηση 
 

Πτήση για το ταξίδι μας στην πρωτεύουσα 
της Κούβας, την Αβάνα. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση 

ΗΜΕΡΑ 1 

ΗΜΕΡΑ 3 

ΗΜΕΡΑ 2 

Εκδρομή στις Βινιάλες, Πινάλ Ντε Ρίο 
 

Πρωινή αναχώρηση για την επαρχία του 
Πινάρ Ντελ Ρίο, την κατεξοχήν 
καπνοπαραγωγό περιοχή της Κούβας. Η 
κοιλάδα του Βινιάλες, το ομορφότερο ίσως 
τοπίο στην Κούβα με τους μοναδικούς 
γεωλογικούς σχηματισμούς και την 
οργιώδη βλάστηση, που αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας φυσικής ομορφιάς της 
UNESCO, θα σας εντυπωσιάσει τόσο όσο 
και ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των 
ντόπιων, αφού το ρολόι φαίνεται να έχει 
σταματήσει σε περασμένες, πιο ξένοιαστες 
δεκαετίες. Θα επισκεφθούμε το σπήλαιο 
του Ινδιάνου, το οποίο και θα διασχίσουμε 
με βάρκα, θα απολαύσουμε παραδοσιακό 
γεύμα αυθεντικής κουβανικής κουζίνας σε 
ένα ειδυλλιακό τοπίο, ενώ η γιγαντιαία 
βραχογραφία της Προϊστορίας σε ένα 
τοπίο που κόβει την ανάσα, είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την 
επίσκεψη σε μια από τις αυθεντικότερες 
επαρχίες της Κούβας. Επιστροφή στην 
Αβάνα και το υπόλοιπο απόγευμα είναι στη 
διάθεσή σας για να απολαύσετε την 
πρωτεύουσα της Κούβας. 
 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Ελεύθερη ημέρα για εξερεύνηση της Αβάνας 
 

Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να περιηγηθείτε 
μόνοι σας ή με τη βοήθεια του έμπειρου ξεναγού 
μας στα δρομάκια της και στα παζάρια ειδών λαϊκής 
τέχνης, να δοκιμάσετε τα τοπικά κοκτέιλ με ρούμι 
(ντάκουιρι, μοχίτο) στα ιστορικά μπαράκια, να 
αναζητήσετε την ανεμελιά των κατοίκων της, των 
Habaneros και να κάνετε ευχάριστες συζητήσεις μαζί 
τους ή για κάποια προαιρετική εκδρομή ή πρόσθετη 
ξενάγηση σε άλλα, πιο άγνωστα μέρη της πόλης, 
ανακαλύπτοντας πτυχές της που μόνο το Versus 
μπορεί να ξεδιπλώσει. Μπορείτε εκτός προγράμματος 
να δειπνίσετε σε κάποια από τα paladar (εστιατόρια 
που στεγάζονται σε κουβανικά σπίτια) και φυσικά μια 
πλειάδα από δραστηριότητες για τη νυχτερινή ζωή της 
πόλης: φρενήρης σάλσα, δυναμική ροκ, λάτιν τζαζ, 
νοσταλγικά μπολέρο, δημιουργική fusion, τίποτε δε 
λείπει από το ρεπερτόριο μιας πόλης που ποτέ δεν 
κοιμάται. 
 

 
 

 
Αβάνα – Γκουαμά – φάρμα κορκοδείλων – 

Σιεν Φουέγκος – Τρινιδάδ 
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής 
είναι η περιοχή Γκουαμά όπου θα επισκεφθούμε 
το κέντρο εκτροφής κροκοδείλων, όπου θα 
μπορέσουμε να φωτογραφηθούμε μαζί τους. 
Χρόνος για αγορές των απαραίτητων σουβενίρ 
και συνεχίζουμε για το Σιενφουέγκος. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση στην πόλη, η οποία 
ιδρύθηκε πριν 150 χρόνια από Γάλλους 
καλλιεργητές ζαχαροκάλαμου και είναι 
αντιπροσωπευτική του Γαλλικού χρώματος 
στην Κούβα. Λόγω του σχηματισμού του 
Κόλπου στον οποίο βρίσκεται, αποτέλεσε από 
την πρώτη στιγμή καταφύγιο για τους 
εξερευνητές και τυχοδιώκτες της Καραϊβικής. Ο 
τέλειος σχηματισμός των δρόμων της σε 
συνδυασμό με αποικιακά κτίρια που είναι 
πραγματικά στολίδια, αναδύουν το άρωμα ενός 
κοσμοπολίτικου αέρα. Από τα κυριότερα 
μνημεία είναι το αραβικής αρχιτεκτονικής 
παλάτι Μπάγιε, ένα αντίγραφο του Παρθενώνα 
που βρίσκεται στο κοιμητήριο της πόλης, το 
Πάρκο Μαρτί που προστατεύεται από την 
UNESCO και φυσικά το θέατρο Τομάς Τερί του 
1889. Δεν θα παραλείψουμε να περιηγηθούμε 
κατά μήκος της παραλιακής, θαυμάζοντας τη 
φοινικογραμμή, που κοσμεί τον Κόλπο του 
«Μαργαριταριού του Νότου», όπως είναι 
γνωστή η πόλη. Συνεχίζουμε για το Τρινιδάδ, μία 
από τις πρώτες πόλεις που ίδρυσαν οι Ισπανοί 
στις αρχές του 16ου αι. 
 
. 
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Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα – Βαραδέρο 
 

Πρωινή ξενάγηση της ίσως πιο αυθεντικής πόλης της 
Κούβας, που διατηρεί άθικτο τον αποικιακό της 
χαρακτήρα, με τους πλακόστρωτους δρόμους, τις 
κεραμιδένιες σκεπές και τις εσωτερικές αυλές. 
Δικαιωματικά ονομάζεται "η πόλη όπου σταμάτησε ο 
χρόνος", μια και όλα φαίνεται να έχουν μείνει όπως ήταν 
πριν από 4 αιώνες. Η Ουνέσκο την έχει περιλάβει στον 
κατάλογο των πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς και το γιατί είναι εμφανές σε κάθε 
επισκέπτη. Θα περπατήσουμε στην παλιά ιστορική 
περιοχή της με την κεντρική πλατεία, το Ρομαντικό 
Μουσείο και θα επισκεφθούμε το PALACIO CANTERO 
(Δημοτικό μουσείο), όπου θα μάθουμε για την ιστορία 
των σκλάβων, των αποικιοκρατών, της Επανάστασης και 
θα θαυμάσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης με τις 
κεραμιδοσκεπές. Στη Canchachara, ένα μπαρ με ζωντανή 
μουσική που στεγάζεται σε ένα αποικιακό κτίριο της 
παλιάς πόλης, γευθείτε το ομώνυμο ποτό φτιαγμένο από 
μέλι, λεμόνι και ρούμι. Σίγουρα θα σας αναζωογονήσει, 
αφού οι άποικοι συνήθιζαν να το δίνουν στους σκλάβους 
για να αντέξουν τη σκληρή δουλειά στις φυτείες. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Σάντα Κλάρα, που το 
όνομά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Τσε 
Γκεβάρα. Με την άφιξή μας θα πάμε στο ΤρενΜπλιντάδο, 
το τρένο του δικτάτορα Μπατίστα που μετέφερε 
πυρομαχικά και 408 άντρες, το οποίο εκτροχίασε ο Τσε 
στις 29/9/1958. Στην Πλάθα δε λα Ρεβολουσιόν 
βρίσκεται το μνημείο και το Μαυσωλείο του Τσε και των 
συντρόφων του που σκοτώθηκαν στη Βολιβία 
(9/10/1967). Το σύνθημά του "hasta la Victoria siempre" 
(= πάντα προς τη νίκη), κατακλύζει ακόμα και σήμερα 
ολόκληρη την Κούβα. Συνεχίζουμε για το CARDENAS, την 
αποικιακή πόλη με σύμβολο το ποδήλατο, εκεί όπου 
γεννήθηκε το φημισμένο ρούμι HAVANACLUB και 
καταλήγουμε στον τροπικό Βορρά, στο πιο 
κοσμοπολίτικο θέρετρο της χώρας, το Βαραδέρο, που 
όλοι συμφωνούν πως έχει την πιο όμορφη παραλία της 
Καραϊβικής. Η 20 χιλιομέτρων αυτή παραλία σε 
συνδυασμό με την άσπρη, λεπτή άμμο και τα τυρκουάζ 
ζεστά νερά κάνουν πραγματικά το Βαραδέρο μοναδικό. 
Διανυκτέρευση. 
 

Βαραδέρο ( Ελεύθερη ημέρα, προαιρετικά 
εκδρομή για μπάνια με τα δελφίνια ) 

 
Ελεύθερη ημέρα στο Βαραδέρο. Προτείνουμε 
εκδρομή στο τροπικό ακατοίκητο νησάκι Κάιο 
Μπλάνκο για μπάνιο με δελφίνια και γεύμα με 
αστακό και θαλασσινά. Εκεί θα φθάσουμε μετά 
από κρουαζιέρα με καταμαράν, υπό τη συνοδεία 
μουσικής και της αύρας της Καραϊβικής 
(Ενδεικτική τιμή: 115 CUC. Η εκδρομή αγοράζεται 
τοπικά και όχι απο το Versus). 
 

Αναχώρηση 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη στην Αθήνα 
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Ξενοδοχεία 

• Στο 9ήμερο πρόγραμμα  
2 διανυκτερεύσεις  στο ξενοδοχείο Melia Varadero 5* στο Βαραδέρο  
4 διανυκτερεύσεις  στο ξενοδοχείο Melia Cohiba 5* στην Αβάνα  
1     διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Τρινιδάδ 
 

• Στο 11ήμερο πρόγραμμα στις παραπάνω διανυκτερεύσεις προστίθενται μια επιπλέον διανυκτέρευση 
στην Αβάνα, στο ξενοδοχείο Μelia Cohiba 5* με πρωινό και μια επιπλέον διανυκτέρευση στο Βαραδέρο 
στο ξενοδοχείο Melia Varadero 5* All Inclusive   

 

• Στο 13ήμερο προστίθενται δυο επιπλέον διανυκτερεύσεις στην Αβάνα, στο ξενοδοχείο Μelia Cohiba 5* 
με πρωινό και δυο επιπλέον διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Varadero 5* All 
Inclusive   

 

Γεύματα  
All Inclusive (γεύματα, ποτά, σνακς ) στο Βαραδέρο και πρωινό καθημερινά στην Αβάνα, ένα δείπνο στην 
Αβάνα σε τοπικό εστιατόριο, κέρασμα ποτό στην Αβάνα, ένα μεσημεριανό στο Βινιάλες σε τοπικό εστιατόριο, 
ένα δείπνο στο Τρινιδάδ στο ξενοδοχείο. 

 
Ιδιωτικό αυτοκίνητο με οδηγό και ιδιωτικός ξεναγός 
Ιδιωτικές μεταφορές, με ιδιωτικό αυτοκίνητο IX με οδηγό και επιπλέον ιδιωτικό τοπικό ξεναγό στις ξεναγήσεις 
και στην μεταφορά από την Αβάνα στο Τρινιδάδ και από το Τρινιδάδ στο Βαραδέρο, καθώς και στις 
ξεναγήσεις της διαδρομής. 
 

Φόροι αεροπορικών και αεροδρομίων : 
Περιλαμβάνονται  

 

Βίζα Κούβας:  
Περιλαμβάνεται και εκδίδεται στο γραφείο μας. Το Versus έχει εξουσιοδότηση από την πρεσβεία της Κούβας 
για την έκδοση βίζας Κούβας.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταυτότητα ταξιδιού 
 
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό. Έχει όμως ιδιωτικές μεταφορές 
με προσωπικό οδηγό και επιπλέον ξεναγό, για όλες τις διαδρομές που περιγράφονται στο πρόγραμμα σαν 
περιλαμβανόμενες. Ο ξεναγός και ο οδηγός δεν θα είναι μαζί σας στο Βαραδέρο. Θα μεταφερθείτε όμως 
με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο της Αβάνας την ημέρα της επιστροφής.   
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν την αναχώρηση 
σας.   

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες 
του Versus travel 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει καλύψει τους 
ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια 
αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID-19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται. 
. 
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