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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΟΡΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Η Κούβα, απλωμένη στη ζεστή αγκαλιά της Καραϊβικής, με τις απέραντες πρασινογάλαζες 
παραλίες, τις καταπράσινες εύφορες πεδιάδες και τα επιβλητικά βουνά της με την τροπική εξωτική 
βλάστηση θα σας μαγέψει… Κατοικημένη από ζεστούς, φιλόξενους και χαρούμενους ανθρώπους, 
που ζουν στο ρυθμό της εκρηκτικής μουσικής τους χορεύοντας και πίνοντας το παραδοσιακό 
ρούμι, η Κούβα διατηρεί ανεξίτηλα τα σημάδια των αποικιακών χρόνων και την δυναμική ιστορία 
της, με μάρτυρες τα σπάνιας αρχιτεκτονικής αξίας και ομορφιάς κτήρια, που ακόμα και 
μισογκρεμισμένα αναδύουν την αίγλη του πλούσιου παρελθόντος της. Ανάψτε κι εσείς ένα πούρο 
Αβάνας ή πιείτε το αυθεντικό μοχίτο και ζήστε μια μοναδική εμπειρία. Μια εμπειρία ζωής!!! 
 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Ξενάγηση στην όμορφη Αβάνα (Πλατεία της Επανάστασης, Πανεπιστήμιο Αβάνας, 

Καπιτώλιο) 

 Επίσκεψη σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία (Αγ. Νικόλαος) και βόλτα στην Πλατεία του Αγίου 

Φραγκίσκου της Ασίζης 

 Ολοήμερη εκδρομή στην κοιλάδα Βινιάλες, με τις καλλιέργειες καπνού 

 Επίσκεψη στη Χερσόνησο Ζαπάτα στο Γκουαμά, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κούβας 

 Μπάνιο και snorkeling στον Κόλπο των Χοίρων (γνωστός από την αποτυχημένη απόβαση 

των Αμερικάνων στο νησί το 1961)  

 Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με μουσική στη κοιλάδα Βινιάλες  

 Επίσκεψη σε φάρμα αναπαραγωγής κροκοδείλων 

 Επίσκεψη και μπάνιο στους εντυπωσιακούς καταρράκτες El Nicho  

 Βαρκάδα και γεύμα στη μαγευτική λίμνη Hanabanilla  

 Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη του Σιενφουέγκος 

 Επίσκεψη στο Τρινιδάδ 
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«Επανάσταση στην Κούβα… Ερνέστο Τσε Γκεβάρα» 

 

 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1954, ο 

Γκεβάρα ταξίδεψε στο Μεξικό, που 

αποτελούσε κοινό προορισμό εξόριστων 

Λατινοαμερικανών, από χώρες όπως το 

Πουέρτο Ρίκο, το Περού, η Βενεζουέλα, η 

Γουατεμάλα και η Κούβα. Στην πόλη του 

Μεξικού, συνάντησε τον Κουβανό 

εξόριστο Νίκο Λόπες, γνώριμό του από 

την περίοδο της παραμονής του στη 

Γουατεμάλα, ενώ επανασυνδέθηκε και με 

την Ίλδα Γκαδέα. Προκειμένου να 

συντηρείται οικονομικά, εργάστηκε ως 

γιατρός και ως φωτογράφος, εν μέσω 

πολλαπλών επαγγελματικών κρίσεων και 

οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε κατά διαστήματα. Το καλοκαίρι του 1955, ήρθε σε 

επαφή με τον αδελφό τού Φιδέλ Κάστρο, Ραούλ, από τον οποίο πληροφορήθηκε την επικείμενη 

άφιξη του Κάστρο στο Μεξικό. Στις αρχές Ιουλίου του 1955, o Γκεβάρα συνάντησε για πρώτη φορά 

τον Φιδέλ Κάστρο, o οποίος ήταν αρχηγός των "Moνκαντίστας", και είχε καταφύγει στο Μεξικό 

μετά την αποφυλάκισή του, αποτέλεσμα της χάρης που του δόθηκε από τον Μπατίστα. Την πρώτη 

συνάντησή τους ακολούθησαν πολυάριθμες συναντήσεις και συζητήσεις γύρω από την πολιτική 

κατάσταση στη Λατινική Αμερική και το ενδεχόμενο της οργάνωσης μίας επανάστασης ενάντια στη 

δικτατορία του Μπατίστα. Την ίδια περίπου περίοδο, η Γκαδέα του ανακοίνωσε πως ήταν έγκυος 

και ο Γκεβάρα της πρότεινε γάμο, ο οποίος τελέστηκε τελικά στις 18 Αυγούστου 1955, στο 

ληξιαρχείο του μεξικανικού χωριού Τεποτσοτλάν. 

Πεπεισμένος πως ο Κάστρο είχε τις προϋποθέσεις να αποτελέσει έναν χαρισματικό ηγέτη της 

κουβανικής επανάστασης, ο Γκεβάρα συμμετείχε στο κίνημα της 26ης Ιουλίου, με στόχο την 

ένοπλη δράση για την ανατροπή του κουβανικού καθεστώτος. Ο Γκεβάρα συμφώνησε να τους 

συνοδεύσει με την ιδιότητα του γιατρού, ωστόσο έλαβε κανονικά μέρος στην στρατιωτική 

εκπαίδευση των ανταρτών, το βασικό στάδιο της οποίας ξεκίνησε στις αρχές του 1956, υπό τις 

οδηγίες του Μεξικανού παλαιστή Αρσάνιο Βαγένας σε ζητήματα εκγύμνασης και αυτοάμυνας, 

καθώς και του πρώην συνταγματάρχη του Ισπανικού Δημοκρατικού Στρατού, Αλπέρτο Μπάγιο. 

Στα απομνημονεύματα του Μπάγιο, πληροφορούμαστε πως ο Γκεβάρα επέδειξε μεγάλη θέληση 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αποτελώντας τον καλύτερο μαθητή του. Την ίδια περίοδο, 

θεωρείται πιθανό πως απέκτησε το παρωνύμιο Τσε (Che), εξαιτίας της συχνής χρήσης της λέξης 
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che (φίλος ή και επιφώνημα: Ε εσύ!) που έκανε ο ίδιος μιλώντας, έκφραση που αν και είχε εισαχθεί 

στη γλώσσα των Αργεντινών, φαινόταν αστεία στους Κουβανούς. Στις 25 Νοεμβρίου του 1956, 82 

επαναστάτες, μεταξύ αυτών και ο Τσε Γκεβάρα, ταξίδεψαν με το πλοιάριο Granma, από τον 

ποταμό Τούξπαν του Mεξικoύ με προορισμό την Κούβα, στην οποία έφθασαν τελικά στις 2 

Δεκεμβρίου. Κατά την απόβασή τους, δέχθηκαν επίθεση από τα στρατεύματα του καθεστώτος, 

από την οποία επέζησαν 15-20 αντάρτες που κατάφεραν να ανασυνταχθούν και να καταφύγουν 

στα βουνά της Σιέρρα Μαέστρα. Με σημείο εκκίνησης την επίθεση αυτή, ο ρόλος του Τσε Γκεβάρα 

στον ανταρτοπόλεμο διαφοροποιήθηκε σταδιακά, αντιλαμβανόμενος o ίδιος όλο και λιγότερο ως 

μοναδικό καθήκον του την ιατρική συμπαράσταση, και λαμβάνοντας ενεργό μέρος στις ένοπλες 

δραστηριότητες των επαναστατών. Η αποφασιστικότητά του και οι ικανότητές του, σύντομα 

οδήγησαν στην άνοδό του στην ιεραρχία του αντάρτικου σώματος, κερδίζοντας τον σεβασμό των 

υπολοίπων ανταρτών, χωρίς να απουσιάζει και το αίσθημα του φόβου που προκαλούσε ενίοτε η 

σκληρότητά του, υπεύθυνος ο ίδιος για εκτελέσεις ανταρτών που λειτουργούσαν ως 

πληροφοριοδότες του κουβανικού καθεστώτος. Υπήρξε ο πρώτος αντάρτης στον οποίο δόθηκε 

το αξίωμα του Κομαντάντε του Επαναστατικού Στρατού της Κούβας, στις 21 Ιουλίου 1957. Αν και 

μέχρι τότε αποτελούσε έναν απλό οπλίτη, χωρίς να έχει διακριθεί ιδιαιτέρως σε στρατιωτικό 

επίπεδο αλλά έχοντας επιδείξει γενναιότητα και αρχηγικές δεξιότητες, ο Κάστρο του εμπιστεύτηκε 

την ηγεσία της Δεύτερης Φάλαγγας του αντάρτικου στρατού (για λόγους παραλλαγής έφερε τον 

αριθμό 4), έχοντας έτσι μόνο τον Κομαντάντε εν Σέφε Φιδέλ Κάστρο ως ανώτερό του. Η 

μεγαλύτερη ίσως στρατιωτική επιτυχία του Τσε Γκεβάρα υπήρξε η κατάκτηση της Σάντα Κλάρα 

στις 29 Δεκεμβρίου 1958, μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία της κουβανικής επανάστασης. 

Είχαν προηγηθεί δύο χρόνια ανταρτοπόλεμου στην Σιέρρα Μαέστρα εναντίον του πολύ 

μεγαλύτερου στρατού του Μπατίστα, o οποίος δεχόταν και την υποστήριξη των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Με την κατάκτηση της Σάντα Κλάρα, ο δρόμος για την πρωτεύουσα Αβάνα ήταν πλέον 

ελεύθερος και την 1η Ιανουαρίου του 1959, ο δικτάτορας Μπατίστα εγκατέλειψε την Κούβα, με 

προορισμό την Δομινικανή Δημοκρατία. Την μάχη στη Σάντα Κλάρα ακολούθησαν και άλλες 

σημαντικές πολεμικές συγκρούσεις, πριν την τελική επικράτηση των ανταρτών. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ /  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα /Θεσσαλονίκη – Αβάνα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την 
ίδια ημέρα το απόγευμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Όποιος αντέχει θα 
έχει χρόνο για μια πρώτη βόλτα στην παλιά Αβάνα που βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο. 
 
Ημέρα 2η: Αβάνα (επίσκεψη στην πόλη της Αβάνας) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούμε για τη μεστή και κατατοπιστική ξενάγησή 
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 στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Η περιήγησή 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 καραϊβική, θα επισκεφτούμε τη Μακέτα 
της πόλης και κατόπιν θα ξεναγηθούμε στο μουσείο του ρουμιού όπου μας προσφέρεται και ποτό, 
θα επισκεφθούμε τη  μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο. 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 θέση περιωπής στην είσοδο του λιμανιού και με μαγευτική θέα. Κλείνοντας 
θα «κλέψουμε» λίγο ακόμη από το χρόνο σας, προσφέροντας σας μια ανεπανάληπτη βόλτα με 
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αυτοκίνητα – αντίκες στο καταπράσινο, εξωτικό δάσος της Αβάνας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερο το υπόλοιπο της ημέρας. 
 
Ημέρα 3η: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή Βινιάλες/Πινάρ δελ Ρίο – Αβάνα 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες (Viñales) στη δυτικότερη επαρχία 
της Κούβας, το Πινάρ δελ Ρίο (Pinar del Río), όπου καλλιεργούνται τα καπνά για τα καλύτερα 
πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πουρων 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 σ’ 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. Επιστροφή στην Αβάνα. 
 

Ημέρα 4η: Αβάνα – Γκουαμά – Κόλπος των Χοίρων – Σιενφουέγκος  
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα στο Γκουαμά (Guamá), τη μεγαλύτερη φυσική 
λίμνη της Κούβας. Στο «Λα Μπόκα» βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων» που θα 
επισκεφτούμε.  Τα ζώα αυτά, σημαντικό κομμάτι της άγριας πανίδας της Κούβας, προστατεύονται 
στο φυσικό τους περιβάλλον από το ανεξέλεγκτο κυνήγι.  Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα από 
το δάσος Ζαπάτα, ώσπου να αντικρύσουμε τις δαντελένιες ακτές της Καραϊβικής στον κόλπο των 
Χοίρων (γνωστός από την ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων στο νησί, το 1961). 
Στάση σε μια θαλάσσια όαση, όπου τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα νερά σχηματίζουν ένα 
φυσικό "ενυδρείο- πισίνα", ένα μέρος ιδανικό για μπάνιο & snorkeling,  για ποτά στο open bar 
αλλά και για θαλασσινούς μεζέδες -  το μεσημεριανό γεύμα περιλαμβάνεται. Συνεχίζουμε  για το 
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Σιενφουέγκος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους και ένα από τα σημαντικότερα 
λιμάνια της χώρας. Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη με στάση στην κεντρική πλατεία με το 
κατάλευκο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το Θέατρο Tomas Terry, το Δημαρχείο και 
το κλασικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Πάνω στη θάλασσα, στη στενή χερσόνησο της  «Punta 
Gorda» θα επισκεφτούμε το  “Palacio del Valle”, ένα άκρως εντυπωσιακό κτήριο 100 ετών, 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα, συνδυασμός ρομαντικής, γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής 
τεχνοτροπίας. Από τα κελάρια και τα επιβλητικά σαλόνια, θα ανεβούμε στην ταράτσα του 
Παλατιού, όπου η θέα της πόλης και του ηλιοβασιλέματος μαγεύει. Άφιξη στο ξενοδοχείο σας, 
τακτοποίηση στα δωμάτιά σας κι ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
 
Ημέρα 5η: Σιενφουέγκος – Τρινιδάδ – Σιενφουέγκος 
Πρωινό. Ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο Δελφινάριο, όπου θα παρακολουθήσουμε ένα 
εντυπωσιακό show με δελφίνια που θα μας καθηλώσει. Προαιρετικά ( επιπλέον χρέωση), όσοι έχετε 
αποθέματα αδρεναλίνης και περίσσιο θάρρος, κολυμπήστε και χορέψτε στην κυριολεξία με τα 
υπέροχα αυτά θαλάσσια  όντα – μια μοναδική εμπειρία! Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό, μεσαιωνικό 
Τρινιδάδ, πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα, ανακηρυγμένο ως παγκόσμιο 
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO το 1986. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία 
(Πλάσα δε Άρμας), περιστοιχισμένη από αποικιακά κτίρια, στο «Μουσείο » 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. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα 
γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα πολύχρωμα μαγαζιά η για ψώνια στα υπαίθρια παζάρια . Στη 
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 
 

Ημέρα 6η: Σιενφουέγος – Σάντα Κλάρα –  Βαραδέρο 
Πρωινό.  Αναχώρηση για τον εντυπωσιακότερο καταρράχτη του νησιού ( El Nicho ) στην καρδιά 
της καταπράσινης οροσειράς Escambray. Μπάνιο στα κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά του που 
σχηματίζουν μικρές, φυσικές λιμνούλες – σε τρία διαφορετικά επίπεδα - στολισμένες από την 
μητέρα, ορεινή φύση και θεά από το παραπλήσιο παρατηρητήριο  που μαγεύει. Σε μικρή 
απόσταση, θα επιβιβαστούμε σε σκάφος για βαρκάδα/εξερεύνηση και μεσημεριανό γεύμα στην 
μαγευτική λίμνη  Hanabanilla, περικυκλωμένη από την εξωτική βλάστηση της οροσειράς 
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Escambray, κατοικία πολύχρωμων πουλιών και σπάνιων αμφίβιων ζώων. Συνεχίζουμε για την 
πόλη του "Che Guevara", Santa Clara, πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη. 
Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και Μουσείο του Τσε,  στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ. Η σημερινή αξέχαστη 
μέρα μας θα τελειώσει στη μαγευτική παραλία του Βαραδέρο (Varadero). Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα  τοπικά ποτά στο ξενοδοχείο σας  
στο Βαραδέρο συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 
 

Ημέρα 7η: Βαραδέρο 
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Κούβας. Προσφέρονται 
διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες ή μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από το τοπικό 
παζάρι ή να επισκεφθείτε το δελφινάριο.  
Προαιρετική κρουαζιέρα στο Κάγιο Μπλάνκο με κολύμπι με δελφίνια. 
Αναχώρηση με καταμαράν για το ερημονήσι του Κάγιο Μπλάνκο (Cayo Blanco ή αλλιώς λευκό 
νησάκι). Στάση καθ’ οδόν σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεί χρόνος και εξοπλισμός 
(μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον ύφαλο και την 
πολύχρωμη υποβρύχια φύση γύρω του. Στάση επίσης σε ένα περιφραγμένο χώρο μεσοπέλαγα, όπου 
φιλοξενούνται δελφίνια με τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε παρέα. Στο Κάγιο θα έχετε 
χρόνο να κάνετε μπάνιο ή ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα σε μπουφέ με 
φρέσκα ψάρια, αστακούς και άλλα θαλασσινά ψητά στα κάρβουνα. Επιστροφή στο Βαραδέρο με 
ρούμι, σάλσα και πολύ κέφι και χορό…! 
 
Ημέρα 8η: Βαραδέρο – Αεροδρόμιο Αβάνας – Αθήνα  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερο πρωινό για μια τελευταία βουτιά. Στη συνέχεια αναχωρούμε 
με τη γλυκόπικρη γεύση της επιστροφής για το αεροδρόμιο της Αβάνας, από όπου θα πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής. 
 
Ημέρα 9η: Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Άφιξη σε ενδιάμεσο ευρωπαϊκό σταθμό και στη συνέχεια, στην Αθήνα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα με αναχώρηση 18/12 πραγματοποιείται με μία (1) έξτρα 
διανυκτέρευση στην Αβάνα (ελεύθερη ημέρα). 
Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 

 
Αναχώρηση 18/12 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΑΡ. 

ΠΤΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Παρίσι AF 1033 06.10 08.45 

Παρίσι – Αβάνα AF 820 14.10 18.35 

Αβάνα – Άμστερνταμ KL 724 19.10 10.30* 

Άμστερνταμ – Αθήνα KL 1575 12.25 16.35 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 
 
 

 
 
 

 
Αναχωρήσεις 19/12 & 26/12 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΑΡ. 

ΠΤΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Ζυρίχη LX 1843 06.20 08.10 

Ζυρίχη – Αβάνα LX 8032 13.25 18.45 

Αβάνα – Ζυρίχη LX 8033 20.35 12.05* 

Ζυρίχη – Αθήνα LX 1838 13.05 16.40 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 
 
 
 

Αναχώρηση 23/12 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΑΡ. 

ΠΤΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Ζυρίχη LX 1843 06.20 08.10 

Ζυρίχη – Αβάνα LX 8032 12.40 18.00 

Αβάνα – Ζυρίχη LX 8033 20.00 11.30* 

Ζυρίχη – Αθήνα LX 1838 13.05 16.40 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 
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ΤΙΜΕΣ 

 
 
 

 
 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με SWISS, AIR FRANCE/KLM  

Ξενοδοχεία: Nacional Havana 5* (Αβάνα), Jagua Hotel 4* (Σιενφουέγκος), Gran Memories 5* 

(Βαραδέρο) ή παρόμοια 

 Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα/δείπνα συνολικά 

 Ελληνόφωνο ξεναγό/αρχηγό (εκτός των ελεύθερων ημερών στην Αβάνα και στο Βαραδέρο) 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

 

× Φιλοδωρήματα 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15 € 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 
 
  

Ταξίδι 
Διατρ
οφή 

Αναχ/σεις Διαμονή Δίκλινο Μον/λινο 

 
Φόροι 
Βίζα 

Είσοδοι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ 

 
9 ημέρες 

ΒΒ 
Πρωιν
ό & 7 
γεύμα

τα 

18/12 

4*, 5* 

1.675 +400 

+654 

19, 23, 26/12 1.795 +350 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
- Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα. 

- Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που θα 

αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναχώρηση του 

ταξιδιού. 

 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 

έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   
 

 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή του 

ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος για επιπλέον 

έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα ταξίδια μας δεν έχουν 

κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για την τελική αξία του ταξιδιού του. 

Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας και σεβασμού προς τον πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας γνωρίζουν 

πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα και πιο καλο-

σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια καταρτισμένοι 

και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη σωστή 

τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το τελευταίο σεντς. 

Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις στα 

Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του ταξιδιού 

σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους συμβούλους 

ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η πιο 

πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι που 

κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

 

 

 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 



 
 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ/ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – 9 ημ. 12 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από συναδέλφους 

μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 το COSMORAMA 

διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα των “Cultural Tours” 

από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις προσδοκίες. 

Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να ταξιδεύουμε μαζί σας 

είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 


