
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

AF1033 18/08/2021  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:15  08:45 

AF950 18/08/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 10:40  14:35 

AF943 25/08/2021  ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 17:05  08:15+1 

AF1832 26/08/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 15:05  19:10 

 

 
                                                                      
 
  
 
 
 
   

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις: 
21/07, 28/07, 07/08, 14/08, 18/08 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

AF1033 21/07/2021  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:15  08:45 

AF950 21/07/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 10:40  14:35 

AF943 28/07/2021  ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 17:05  08:15+1 

AF1332 29/07/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 15:05  19:10 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

AF1033 28/07/2021  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:15  08:45 

AF950 28/07/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 10:40  14:35 

AF943 04/08/2021  ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 17:05  08:15+1 

AF1832 05/08/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 15:05  19:10 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

AF1033 07/08/2021  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:15  08:45 

AF950 07/08/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 10:40  14:35 

AF943 14/08/2021  ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 17:05  08:15+1 

AF1332 15/08/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 15:05  19:10 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

AF1033 14/08/2021  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:15  08:45 

AF950 14/08/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 10:40  14:35 

AF943 21/08/2021  ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 17:05  08:15+1 

AF1432 22/08/2021  ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 15:05  19:10 

 



 

KOYBA 
Σάλσα, Ρούμι και Ερωτισμός 

 
Ο χρόνος καταργείται, η ζέστη χαλαρώνει τις αισθήσεις, η μουσική τις ξεσηκώνει και ο ταξιδιώτης δεν έχει άλλη 

επιλογή: αφήνεται να παρασυρθεί στο ρυθμό της. Άλλωστε, όπως λένε και οι άνθρωποί της "εδώ είναι Κούβα και 

όλα συμβαίνουν με πάθος!".  

Η Κούβα, "Το Μαργαριτάρι της Καραϊβικής", δεν είναι ένα ακόμη νησί. Μια μοναδική γοητεία αναβλύζει από κάθε 

γωνιά της. Ο ερωτισμός ξεχειλίζει. Η ζωντάνια της εκφράζεται στην εξωτική μουσική και τους χορούς της.  

Η Κούβα δεν είναι μόνο Κομμουνισμός και Πούρα. Οι εικόνες είναι ποικίλες και αλλόκοτες: αποικιακή αρχιτεκτονική, 

αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1950, εκπληκτικές παραλίες, δάση με φοίνικες, κοραλλιογενή νησάκια 

και ο νοσταλγικός τρόπος ζωής που αναφέρεται στα έργα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και του Γκράχαμ Γκρην.  

Εδώ έζησαν και ζουν άνθρωποι που έγιναν αιώνια σύμβολα, με εξέχοντες πρωταγωνιστές τον γοητευτικό 

επαναστάτη Τσε Γκεβάρα και τον Φιντέλ Κάστρο. Εδώ παραμένει υψωμένο το τελευταίο λάβαρο αντίστασης στις 

σαρωτικές δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Ένα εξωτικό νησί που παραμένει στο προσκήνιο της ιστορίας για σχεδόν 

μισό αιώνα και εμφανίζει μεγάλες αντιθέσεις και ιδιαιτερότητες. 

Η Κούβα μπορεί μέσα από τον πλούτο και την ποικιλία της να ευχαριστήσει, να σαγηνεύσει και να προσφέρει τις 

εκπλήξεις της στον επισκέπτη. Καμιά περιγραφή πάντως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα, γιατί 

πολύ απλά δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν αυτή τη μοναδική χώρα  

 

  



 

ΒΑΡΑΔΕΡΟ 
 

 

Φημολογείται ότι είναι η καλύτερη παραλία της Καραϊβικής. 

Η άμμος των ακτών του Ατλαντικού και ο ζεστός ήλιος της Καραϊβικής διασφαλίζει την επιτυχία του Βαραδέρο ως 

παραθαλάσσιου θέρετρου και του μεγαλύτερου τουριστικού κέντρου της Κούβας. Οι εύπορες οικογένειες του 

Καρδένας άρχισαν να χτίζουν εδώ επαύλεις στις αρχές του αιώνα και οι κάτοικοι της Αβάνας σύντομα ακολούθησαν 

το παράδειγμά τους. 

Το πρώτο ξενοδοχείο χτίστηκε το 1915, αλλά η εξάπλωση της πόλης χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 

1920. Σήμερα το Βαραδέρο είναι γεμάτο μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα και έχει τις περισσότερες ξενοδοχειακές 

μονάδες σε ολόκληρη την Κούβα. Κατά μήκος της βόρειας ακτής υπάρχουν 23 σημεία για καταδύσεις, αλλά ο βυθός 

είναι ακόμη πιο συναρπαστικός γύρω από τα δέκα περίπου ακατοίκητα νησάκια, έξω από τις ακτές του γνωστού 

θέρετρου. Τα νερά φιλοξενούν πλούσια θαλάσσια ζωή, καθώς και έναν εξαιρετικό κοραλλιογενή 

ύφαλο, όπου μπορεί κανείς να φτάσει με σκάφος, πηγαίνοντας προς το Κάγιο Λιμπερτάδ. 

 

  



Τιμή: 799 € το άτομο σε δίκλινο 

Διαφορά μονόκλινου: 320 € 

Έκπτωση παιδιού (στο δωμάτιο των γονιών) έως 13 ετων: 

Αφαιρέστε 200€ από την παραπάνω τιμή για το κάθε παιδί (έως δύο παιδιά) 

Ξενοδοχείο Melia Peninsula 5* All Inclusive 
 

 
 

Περιλαμβάνει  
 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Air France  
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Αβάνας  
• Ξενοδοχείο Melia Peninsula 5*-All Inclusive  
 

Προτεινόμενες προαιρετικές δραστηριότητες 
  

ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

Οι εκδρομές που μπορείτε να κάνετε από το Βαραδέρο είναι πολλές.  

Εκείνη όμως που θα σας κλέψει την καρδιά είναι η εκδρομή για μπάνιο με τα δελφίνια, στην 

οποία θα παρακολουθήσουμε και σόου με τα συμπαθέστατα αυτά θηλαστικά.  

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 

Μια χαλαρή ημέρα με καταμαράν για σνόρκελινγκ σε κοραλλιογενή ύφαλο στα μέσα του ωκεανού 

και μπάνιο με τα δελφίνια.  

Δεν περιλαμβάνονται  
• Φόροι αεροδρομίου: 400 € το άτομο  
• Βίζα Κούβας ( την εκδίδει το Versus ) : 25 € το άτομο 

 

 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
 
Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει το Βαραδέρο, το οποίο και είναι ανοικτός προορισμός για ταξίδια. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, εκδρομές με πλοίο, καθώς επίσης και κάποιες εξορμήσεις με 
αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Βαραδέρο. Δεν μπορείτε να επισκεφτείτε τους υπόλοιπους 
προορισμούς της Κούβας λόγω περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19.  



 

Κ Ο Υ Β Α 


