Σίνα 14 και Ακαδημίας, 106 72 Αθήνα, τηλ.: (+30) 210 3642707 fax: (+30) 210 3648252
Αγ. Σοφίας 15, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (+30) 2310 230555-333 fax: (+30) 2310 230556
Ε-mail: info@cosmorama.gr Website: www.cosmorama-travel.gr | ΜΗ.Τ.Ε.: 0206 Ε 60000615600

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
Ένα φαντασμαγορικό οδοιπορικό από το Δυτικό μέχρι το Ανατολικό άκρο του νησιού.
Μία μοναδική εμπειρία στις σημαντικότερες περιοχές της Κούβας
και τις απόκρυφες γωνιές της
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Η Κούβα, το στολίδι της Καραϊβικής δεσπόζει στο σύμπλεγμα των Αντιλλών, ανάμεσα στον
κόλπο του Μεξικού και τον Ατλαντικό ωκεανό, σε απόσταση αναπνοής από το Μαϊάμι. Το
μεγαλύτερο, ομορφότερο και πολυπληθέστερο νησί της Καραϊβικής, με την πλούσια ιστορία,
τον ρυθμό, τη μουσική και τους φιλικούς καλοπροαίρετους ανθρώπους, αποτελεί τον ιδανικό
προορισμό για ένα ταξίδι που συνδυάζει την αναψυχή και το πολιτιστικό ενδιαφέρον. Από την
εποχή των Ταίνων ιθαγενών, μέχρι τον Τσε και τον Φιντέλ η πολύπαθη ιστορία της Κούβας
αποτυπώνεται στην καθημερινότητα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της. Ένα
ατμοσφαιρικό ταξίδι και μια μοναδική εμπειρία ζωής στη χώρα των αντιθέσεων με την μοναδική
φυσική ομορφιά, την πλούσια εναλλαγή τοπίων, του χορού και της μουσικής. Είναι η μία και
μοναδική αυθεντική Κούβα!
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Εννέα πόλεις, έξι μνημεία της Ουνέσκο
(Παλιά Αβάνα, Βινιάλες, Σιενφουέγος, Καμαγουέι
Σαντιάγο Τρινιδάδ)
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* της διεθνούς Ισπανικής αλυσίδας Μelia στην Αβάνα (Melia
Cohiba), στο Κάγιο Γκιγιέρμο ( Melia Cayo Guillermo), σε boutique hotel 4* superior
στο Σιενφουέγος (Melia San Carlos) και σε 4* στο Καμαγουέι (Melia Gran Hotel
Camaguei) και στην Πλάγια Εσμεράλδα (Rio Luna y Mares)
 Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* της διεθνούς ισπανικής αλυσίδας Iberostar στο Σαντιάγο
Iberostar Casa Granda heritage hotel μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης
 Πανοραμική ξενάγηση της μοντέρνας περιοχής της Αβάνας (Μαλεκόν, Μιραμάρ,
Βεδάδο, Πανεπιστήμιο, Καπιτώλιο), με παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα αντίκες σε
ατμόσφαιρα ’60ς
 Πλήρης ξενάγηση στην παλιά πόλη της Αβάνας (στις 4 ιστορικές πλατείες, τον
Ναϊσκο Τεμπλέτε, την ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία και το κάστρο Ντελ Μόρο στην
είσοδο του λιμανιού) με φαγητό σε τοπικό εστιατόριο
 Επίσκεψη στο μουσείο του ρούμι της Habana club και σε εργοστάσιο πούρων
 Ολοήμερη εκδρομή στο Βινιάλες με επίσκεψη στην σπηλιά του Ινδιάνου, στον τοίχο της
προϊστορίας και σε αγρόκτημα καλλιέργειας καπνού με παραδοσιακό τοπικό γεύμα
 Ξενάγηση στον υδροβιότοπο Γουαμά στην χερσόνησο Ζαπάτα με επίσκεψη στο
εκτροφείο κροκοδείλων και περιήγηση με ταχύπλοα στα κανάλια και τις νησίδες
της λιμνοθάλασσας με την αναπαράσταση ινδιάνικων χωριών της προκολομβιανής
εποχής
 Ξενάγηση στο Σιενφουέγος, στο ιστορικό κέντρο, στο Παλάθιο ντελ Βάγιε,
αριστούργημα του εκλεκτικισμού και το θέατρο Τομάς Τιερρύ
 Ξενάγηση στο Καμαγουέι στο ιστορικό κέντρο ανακηρυγμένο από την Ουνέσκο
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
 Ξενάγηση στο Σαντιάγο συμπεριλαμβανομένου του κάστρου Σαν Πέδρο ντε λα
Ρόκα ανακηρυγμένο από την Ουνέσκο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
 Ξενάγηση στην Μπαρακόα την αυθεντικότερη ίσως πόλη της Κούβας
 Ξενάγηση στο Τρινιδάδ την πόλη μουσείο, χαρακτηριστικό δείγμα νεοαποικιακής
αρχιτεκτονικής με επίσκεψη στο Ρομαντικό Μουσείο, στο σπίτι του ευγενούς Μπρυνιέ και
στην ταβέρνα Καντσάντσαρα για να δοκιμάσουμε το ομώνυμο ποτό με ρούμι και μέλι
 Επίσκεψη στο μουσείο και το μαυσωλείο όπου φυλάσσονται τα οστά του Τσε
Γκεβάρα στην ιστορική πόλη της Σάντα Κλάρα
 Χαλάρωση και μπάνιο στις μαγευτικές παραλίες της Πλάγια Εσμεράλδα και του
Κάγιο Γκιγιέρμο
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…εσείς το ξέρατε;
Κούβα, Πούρα για… Bon Viveurs

Είναι τα καλύτερα πούρα του κόσμου και όχι άδικα. Τα πούρα της Κούβας αποτελούν την
βασική πηγή εσόδων για το κράτος και ακριβή πολυτέλεια για τον υπόλοιπο κόσμο. Τα πούρα
απευθύνονται σε εκείνους που γνωρίζουν από καπνό, σε εκείνους που αγαπούν την μοναδική
απόλαυση που προσφέρουν. Το πούρο είναι μία ιεροτελεστία, η ιδανική στέψη μιας εξαιρετικής
περίστασης. Η ιστορία του πούρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Κούβας
και όχι άδικα. Ας μάθουμε λοιπόν πώς φτιάχνονται τα καλύτερα πούρα του κόσμου.
Το εργοστάσιο Partagas
Το εργοστάσιο αυτό ιδρύθηκε το 1843, ενώ το κτίριο στο οποίο στεγάζεται, χτίστηκε στο τέλος
του 19ου αιώνα. Αυτό το εξαιρετικής ομορφιάς τετραώροφο κτίσμα βρίσκεται πίσω από το
Καπιτώλιο στην παλιά Αβάνα. Το εργοστάσιο άνηκε στον Jaime Partagas, έναν εξαίρετο
επιχειρηματία, ο οποίος έκανε πολύ γνωστά τα πούρα Partagas, κυρίως στο Λονδίνο.
Αργότερα, το εργοστάσιο ήρθε στην κατοχή του Ισπανού Ramon Cifuentes, ενώ μετά την
επανάσταση του Κάστρο το εργοστάσιο ανήκει στην κυβέρνηση της Κούβας, όπως και όλα
σχεδόν τα εργοστάσιά της. Το εργοστάσιο στο οποίο σήμερα εργάζονται 400 άτομα, εκτός των
ομώνυμων πούρων, παράγει και τα Montecristo, Cohiba Bolivar. Γενικά, το σύστημα των
εργοστασίων πούρων της Κούβας είναι τέτοιο, ώστε όλα τα εργοστάσια σχεδόν να παράγουν
αρκετές μάρκες και όχι αποκλειστικά αυτή της φίρμας τους. Η φήμη των Partagas βασίζεται
στην ιδιαίτερη γεύση τους αλλά και την μεγάλη ποικιλία επιλογής από το tres petit corona έως
το περίφημο double corona (lousitanias). Τα πικάντικα και δυνατά αρώματα της φίρμας γίνονται
αντιληπτά αμέσως, εμπεριέχοντας πολλές δυνατές γεύσεις δάσους και προσφέροντας στον
λάτρη μια ξεχωριστή γευστική παλέτα. Αναμφισβήτητα ένα Partagas είναι το συμπλήρωμα μιας
πλούσιας κουζίνας.
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Το εργοστάσιο La Corona
Ιδρύθηκε το 1888 και το κτίριο κατασκευάστηκε από την
American Tobacco Company με αρχική ονομασία του
κτιρίου El Pantheon. Αργότερα, πήρε την ονομασία La
Corona, ενώ η σημερινή επίσημη ονομασία του
εργοστασίου είναι Miguel Fernandez Roig. Γενικά, από το
1880 και μετά, υπήρξε μια κατάσταση λίγο ομιχλώδης για
την βιομηχανία πούρων στην Κούβα. Ξένες εταιρείες από
Αμερική, Αγγλία, Ισπανία είχαν εισβάλλει στην αγορά και,
εκμεταλλευόμενες την οικονομική δυσπραγία της
Κούβας, είχαν αρχίσει να αγοράζουν εργοστάσια ή να
δημιουργούν καινούρια δικά τους. Αρκετές μάλιστα
επιχειρήσεις είχαν προβεί και σε αγορά στρεμμάτων γης
στο Pinar del Rio και καλλιεργούσαν μόνες τους τον
καπνό. Το 1896 μια λονδρέζικη εταιρεία με το όνομα
Havana Cigar and Tobacco Factories ιδρύθηκε
αποκτώντας τον έλεγχο 30 περίπου εργοστασίων της
Αβάνας, μεταξύ αυτών και του La Corona. Το 1899 η
Havana Commercial Company από την Νέα Υόρκη
αγόρασε 12 εργοστάσια. Πολλές εταιρείες, ξένες προς
την Κούβα, κατασκεύαζαν πούρα φτηνά στην Αβάνα και
τα πουλούσαν σε χώρες της Βορείου Αμερικής και της
Ευρώπης. Σιγά σιγά όμως και λόγω της αύξησης των
πωλήσεων των πούρων παγκοσμίως παρατηρήθηκε το
εξής φαινόμενο: άρχισε να αυξάνεται η φορολογία στα
πούρα, στις χώρες που καταναλωνόταν αυτά, με συνέπεια την αύξηση της τιμής τους. Από την άλλη,
οι προμηθευτές-κατασκευαστές βλέπανε τις πωλήσεις να μειώνονται. Έτσι λοιπόν, άρχισαν σιγά-σιγά
να καλλιεργούν καπνό στην Αβάνα, να τον εξάγουν -άφτιαχτο- στις χώρες τους, και να τον
μετατρέπουν σε πούρα εκεί. Έτσι, η φορολογία ήταν λιγότερη και προφανώς περισσότερες οι
πωλήσεις. Το παραπάνω σκηνικό βέβαια σταμάτησε το 1960 περίπου όταν ο Κάστρο δήμευσε όλα
τα εργοστάσια, που είχαν οι ξένοι, και πήρε τον έλεγχο του καπνού μέσω κρατικής εταιρείας. Γενικά,
το La Corona είναι καθαρά αποτέλεσμα του ανταγωνισμού που υπήρχε τότε στην Αβάνα για το ποιος
θα πάρει τα περισσότερα εργοστάσια. Το εργοστάσιο παράγει Montecristo, Bolivar και Cohiba, όπως
άλλωστε τα περισσότερα εργοστάσια της Αβάνας.
Το εργοστάσιο Romeo y Julieta
Αυτό το, παγκοσμίως γνωστό, εργοστάσιο βρίσκεται στο κέντρο της Αβάνας στην οδό Padre
Varela αριθμός 852. Η είσοδος επιτρέπεται στο κοινό, με το καθιερωμένο εισιτήριο των 10$, και
«φυσικά» οι φωτογραφίες απαγορεύονται. Το τριώροφο κτίριο με την τωρινή ονομασία Antonio
Briones Montoto φτιάχνει πούρα με την φίρμα Romeo y Julieta, Quai d’ Orsay, Rey Del Mundo,
San Luis Rey, Sancho Panza,και Guaba. Η φίρμα Romeo y Julieta ιδρύθηκε το 1875 από τον
Inocencia Alvarez. Αργότερα, το 1903 πουλήθηκε στον Hernandez Rodriguez. Η ποιότητα των
πούρων που κατασκεύαζε ήταν πάντα εξαιρετική. Από το 1910 περίπου, που ο Τσώρτσιλ
άρχισε να καπνίζει και το περίφημο Double Corona του οίκου, η παγκόσμια ήδη αναγνώριση
που είχε, έγινε μεγαλύτερη. Επιτυχία γνώρισαν και οι τρεις μεγάλες του «βεντέτες», στη δεκαετία
του 1960 το περίφημο Cazadores (ένα πικάντικο Grand Corona), στην δεκαετία του 1970-80 το
Churchill, ενώ στην δεκαετία του 1990 η σειρά Exhibision (πούρα με αρώματα λουλουδιών). Το
1996 το εργοστάσιο δημιούργησε και ένα καινούριο πούρο, το Guaba. Το όνομα αυτό ήταν το
όνομα ινδιάνικου δαδιού, το οποίο άναβαν οι Ινδιάνοι Tainos το βράδυ για να φωτίζουν τους
δρόμους ή τα σπίτια τους. Ήδη το Guaba το 2002 έβγαλε μία συλλεκτική έκδοση από 10 πούρα
η οποία τώρα είναι δυσεύρετη και φυσικά πανάκριβη. Στις μέρες μας δημοφιλές είναι το Romeo
y Julieta No 3, το οποίο συνδυάζει μεγάλη απόλαυση και καλή τιμή.
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Πτήση για Αβάνα
Αναχώρηση από Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη στην Αβάνα όπου θα μας
υποδεχτεί ο Έλληνας αντιπρόσωπός μας. Μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις, μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.
Ημέρα 2η: Αβάνα – Ξενάγηση της παλιάς και μοντέρνας πόλης και βόλτα με παλιά
αμερικάνικα αυτοκίνητα
Μετά το πρωινό θα μας περιμένει στην είσοδο του ξενοδοχείου μας μία ευχάριστη έκπληξη. Θα
ξεκινήσουμε την ξενάγηση με μία πανοραμική βόλτα στην μοντέρνα Αβάνα και το εμβληματικό
προάστιο του Μιραμάρ με τα παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα αντίκες της δεκαετίας του ’50. Το
Μιραμάρ πριν την επανάσταση ήταν το αριστοκρατικό προάστιο της Αβάνας και τόπος
κατοικίας των εύπορων Κουβανών, όπως μαρτυρούν τα πανέμορφα κτίρια χαμηλής δόμησης
και η αρχιτεκτονική τους. Σήμερα η περιοχή, που διατηρεί στο ακέραιο την παλιά της αίγλη,
φιλοξενεί τις περισσότερες πρεσβείες και τα γραφεία μεγάλων εταιρειών.

Διασχίζοντας την κεντρική αρτηρία την πανέμορφη Πέμπτη λεωφόρο που συνειρμικά
παραπέμπει σε αυτή της Νέας Υόρκης και αφού περάσουμε από την περιοχή του κοιμητηρίου
της Αβάνας με την σπουδαίας αρχιτεκτονικής είσοδο που στην κορυφή της απεικονίζει σε
μαρμάρινη κατασκευή την βιβλική σύνθεση της πίστης, της ελπίδας και της φιλευσπλαχνίας, θα
φτάσουμε στην ιστορική Πλατεία της επανάστασης. Το μέρος που ο Φιντέλ ιδιαίτερα τα πρώτα
χρόνια της επανάστασης έκανε τις πολύωρες ομιλίες του με ένα εκατομμύριο Κουβανούς να
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τον αποθεώνουν. Εκεί βρίσκεται το Μεμόριαλ του Χοσέ Μαρτί, δίπλα από το αποκαλούμενο
παλάτι της επανάστασης, έδρα της κυβέρνησης και τα κτήρια των υπουργείων εσωτερικών και
επικοινωνιών με την σύνθεση της προσωπογραφίας του Τσε.
Διασχίζοντας την περιοχή του Βεδάδο θα δούμε το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της
Αβάνας και μέσω της παραλιακής λεωφόρου το διάσημο Μαλεκόν, θα καταλήξουμε στην παλιά
Αβάνα στην πλατεία του Καπιτωλίου, που βρίσκεται το ομώνυμο κτήριο παρεμφερούς
αρχιτεκτονικής με αυτό της Ουάσιγκτον. Η παλιά Αβάνα χαρακτηρισμένη από την Ουνέσκο σαν
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα νέο αποικιακής
αρχιτεκτονικής, με τα πολύχρωμα κτήρια και με τις 4 εμβληματικές πλατείες της που θα
γνωρίσουμε κατά την διάρκεια της περιήγησής μας. Την πλατεία του Καθεδρικού ναού, την
Πλατεία των όπλων, την Παλιά πλατεία και την πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, όπου
βρίσκεται και η ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου την οποία θα επισκεφθούμε, για να
καταλήξουμε στον Ναΐσκο Τεμπλέτε. Επόμενος σταθμός το μουσείο της Habana Club όπου
κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα μάθουμε την ιστορία της καλλιέργειας του ζαχαροκάλαμου
και τα μυστικά της παραγωγής και ωρίμανσης του εθνικού ποτού της Καραϊβικής, ενώ στο τέλος
θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το περίφημο κουβανέζικο ρούμι.

Κλασικός συνδυασμός με το ρούμι, ένα αρωματικό πούρο Αβάνας. Και με την επίσκεψή μας σε
εργοστάσιο παραγωγής τους, θα δούμε από κοντά τον τρόπο που επιδέξιοι τεχνίτες
κατασκευάζουν με περίσσια μαεστρία τα φημισμένα χειροποίητα πούρα της Κούβας από το
πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο. Τελευταίο σημείο της επίσκεψης το φρούριο που δεσπόζει
στην είσοδο του λιμανιού, το Καστίγιο ντελ Μόρο με μοναδική πανοραμική θέα της πόλης.
Κατασκευασμένο από τους Ισπανούς τον 16ο αιώνα προστάτευε την είσοδό του από τις
επιδρομές των πειρατών και κάθε βράδυ ένας κανονιοβολισμός έδινε το σύνθημα για να υψωθεί
μία ατσάλινη αλυσίδα που απέκλειε την πρόσβαση στο λιμάνι. Σήμερα κάθε βράδυ στις 21.00
αναπαρίσταται η ίδια τελετή με τον κανονιοβολισμό από άγημα με παραδοσιακές στρατιωτικές
στολές παρουσία κυρίως τουριστών. Το κάστρο φτιαγμένο από σκούρο βράχο εξυπηρετούσε
και την ναυσιπλοΐα στην περιοχή γιατί το σκούρο του χρώμα ήταν ορατό στα πλοία και σημείο
αναφοράς για το λιμάνι της Αβάνας. Στην σύγχρονη εποχή χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακή και
το πρώτο μετά την επανάσταση διάστημα ήταν το αρχηγείο του Τσε.
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Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ ο έμπειρος αρχηγός
μας θα είναι στη διάθεσή σας με τις κατάλληλες προτάσεις για τη βραδινή σας έξοδο.
Ημέρα 3η: Αβάνα - Εκδρομή στo Βινιάλες
Η κοιλάδα του Viniales στην επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα
αξιοθέατα του νησιού Δυτικά της Αβάνας και χαρακτηρισμένη από την Ουνέσκο μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το μοναδικό τοπίο με λόφους από πωρόλιθο,
ονομαζόμενοι Mogote σε συνδυασμό με τα αμέτρητα φοινικόδεντρα της ποικιλίας Πάλμα Ρεάλ
που κυριαρχεί στην Κούβα συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο φυσικής ομορφιάς. Αυτό το τοπίο θα
έχουμε την δυνατότητα να θαυμάσουμε από το παρατηρητήριο Τζασμίνες, με πανοραμική θέα
στην κοιλάδα και την γύρω περιοχή και ιδανικό σημείο για αναμνηστικές φωτογραφίες.
Επόμενη στάση η σπηλιά του Ινδιάνου την οποία θα διασχίσουμε με μια σύντομη βαρκάδα
κατά ομάδες σε μια μυστηριακή διαδρομή ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στη
συνέχεια θα δούμε την περίφημη βραχογραφία διαστάσεων 120 Χ 160 μέτρων που απεικονίζει
την εξέλιξη της ζωής στην Κούβα και την εξέλιξη των ειδών. Φιλοτεχνήθηκε το 1961 από τον
Λεοβιγκίλντο Γκονζάλες μαθητή του σπουδαίου Μεξικάνου καλλιτέχνη Ντιέγκο Ριβέιρα.
Μετά το γεύμα και κατά την επιστροφή μας στην Αβάνα, θα σταματήσουμε στο αγρόκτημα
Finca Montesino, για να δούμε την διαδικασία παρασκευής των πούρων, από έναν από τους
καλύτερους τεχνίτες της Κούβας. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται οι αποθήκες αποξήρανσης και τα
χωράφια καλλιέργειας του καλύτερου καπνού στον κόσμο. Άφιξη στην Αβάνα και χρόνος
ελεύθερος.

Ημέρα 4η: Αβάνα - Γουαμά - Σάντα Κλάρα - Σιενφουέγος
Αφήνουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά, προς την Χερσόνησο
Ζαπάτα με πρώτο σταθμό το εθνικό πάρκο Γουαμά, χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν
σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Κοντά στον κόλπο των χοίρων γνωστό από την
ιστορική μάχη των Κουβανών εναντίων των αντεπαναστατών το 1960, αποτελεί ένα μοναδικό
βιότοπο, που σχηματίζεται από εκβολές ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα. Θα
ξεκινήσουμε με την επίσκεψη στο εκτροφείο κροκοδείλων που δημιουργήθηκε για την
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προστασία του είδους, όπου μπορούμε προαιρετικά να δοκιμάσουμε το γευστικό τους κρέας
και στη συνέχεια με τα ταχύπλοα του συγκροτήματος θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου
σε μία αξέχαστη εξωτική διαδρομή. Στις νησίδες που σχηματίζονται ανάμεσα στα κανάλια
κυριαρχεί η αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος και τα γλυπτά με εικόνες από τις καθημερινές
δραστηριότητές τους. Θα αποβιβαστούμε σε μια από αυτές για να δούμε αναπαράσταση
ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες, να μυηθούμε σε μυστηριακή τελετή και να θαυμάσουμε τα
δεκάδες αγάλματα που αναπαριστούν τη ζωή τους από την διάσημη Κουβανή γλύπτρια Ρίτα
Λόνγκα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην ιστορική πόλη της Σάντα Κλάρα γνωστή για την
αποφασιστική μάχη των επαναστατών στην πορεία τους για την κατάληψη της Αβάνας. Εκεί
θα επισκεφθούμε το μουσείο και το μαυσωλείο του Τσε όπου τον Οκτώβριο του 1997
εναποτέθηκαν τα οστά του μαζί με των 6 συντρόφων του που δολοφονήθηκαν το 1967 στην
Βολιβία. Θα μάθετε από τον συνοδό σας την ιστορία του Τσε και λεπτομέρειες από τη ζωή του
ενώ στο μουσείο φυλάσσονται δεκάδες από τα προσωπικά του αντικείμενα.
Αναχώρηση για το Σιενφουέγος, πόλη γαλλικής επιρροής χτισμένη το 1819 από Γάλλους
άποικους και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Συνηθίζεται να αποκαλείται και η
Νέα Ορλεάνη της Κούβας λόγω της έντονης επιρροής της αντίστοιχης αρχιτεκτονικής. Άφιξη
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο.

Ημέρα 5η: Σιενφουέγος - Καμαγουέι
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη της πόλης από το ιστορικό κέντρο
χαρακτηρισμένο από την Unesco μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την
πανέμορφη κεντρική πλατεία με τα πολλά κυβερνητικά κτίρια γαλλικής αρχιτεκτονικής και το
περίφημο θέατρο Τόμας Τερρύ, ένα αριστούργημα γαλλο-ιταλικής αρχιτεκτονικής από το οποίο
έχουν περάσει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας τέχνης, όπως ο Ενρίκε Καρούζο, Χόρχε
Νεγρέτε, Αλίσια Αλόνσο και η Άννα Παύλοβα.
Στη συνέχεια θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης και θα σταματήσουμε στο Παλάθιο
ντε Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού με θέα στη θάλασσα και τον κόλπο του Σιενφουέγος.
Αφήνοντας το όμορφο Σιενφουέγος, θα κατευθυνθούμε προς ακόμα μια ιδιαίτερη πόλη της Κούβας,
το ιστορικό Καμαγουέι του οποίου το ιστορικό κέντρο είναι χαρακτηρισμένο από την Ουνέσκο σαν
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδρύθηκε από τον Ισπανό κατακτητή Ντιεγκο
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Βελάσκεθ και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας. Εκεί γεννήθηκε το 1902 ο ζωγράφος
Νίκολας Γκιγιέν. Ένα από τα χαρακτηριστικά της πόλης είναι οι πολλές Εκκλησίες και τα Τιναχόνες,
μεγάλα πιθάρια που φτάνουν στο ύψος τα 2 μέτρα και τα έφεραν οι Καταλανοί άποικοι, τον 18ο
αιώνα, για να αποθηκεύουν νερό, λάδι και άλλα υγρά. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο, το
πάρκο Ιγνάθιο Αγκραμόντες και την πλατεία Σαν Χουάν ντε Διός, που αποτελεί το ωραιότερο
αποικιακό μνημείο της πόλης και το κάστρο Σαν Πέδρο ντε λα Ρόκα. Τα περισσότερα οικοδομήματα
της πλατείας είναι του 18ου αιώνα, με πολύχρωμες προσόψεις και απέριττο διάκοσμο. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.

Ημέρα 6η: Καμαγουέι - Σαντιάγο ντε Κούβα
Σήμερα, μέσα από μια όμορφη διαδρομή, θα κατευθυνθούμε προς το Σαντιάγκο ντε Κούβα,
επονομαζόμενο και πόλη των ηρώων. Ιδρύθηκε το 1515 από τον Ισπανό κατακτητή και
Κυβερνήτη της Κούβας, Ντιεγκο Βελάσκεζ. Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική πόλη της
Καραϊβικής, όχι τόσο για την γεωγραφική της θέση, αλλά για την σύνθεση και την μίξη των
ανθρώπων που την κατοικούν. Κουβανοί, Ισπανοί, Αφρικανοί, Αβορίγινες, Γάλλοι, Τζαμαϊκανοί,
αλλά και άνθρωποι από την Γουαδελούπη και την Αϊτή, συνθέτουν ένα μοναδικό
πολυπολιτισμικό μωσαϊκό. Το Σαντιάγο ντε Κούβα, είναι γενέτειρα ιστορικών προσώπων της
χώρας όπως ο Στρατηγός Αντόνιο Μασέο, Φρανκ Παις Γκαρσια και Βιλμα Εσπιν, ηρώων της
Κούβας και της επανάστασης και του διάσημου τραγουδιστή Μπένι Μορέ. Εδώ επίσης
γιορτάζεται κάθε χρόνο το φημισμένο σε όλη την Λατινική Αμερική και όχι μόνον, καρναβάλι
του Σαντιάγο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 7η: Σαντιάγο (επίσκεψη πόλης)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη της πόλης. Μεταξύ άλλων, θα επισκεφτούμε το
ιστορικό της κέντρο, τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό, το Κάστρο Σαν Πέδρο ντε Λα Ρόκα,
χαρακτηρισμένο από την Ουνέσκο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, την παλιά
πόλη, την πλατεία του Στρατηγού Αντόνιο Μασέο, το πάρκο Σέσπεδες και το νεκροταφείο
Σάντα Ιφιγένεια, στο οποίο βρίσκονται οι στάχτες του Ιστορικού Ηγέτη της Κούβας, Φιντέλ
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Κάστρο. Μια στάση στο ιστορικό καφέ Λα Ισαμπέλικα, προσφορά του γραφείου μας, θα μας
ξεκουράσει για την συνέχεια. Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης επιστροφή στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ μια βόλτα στα μουσικά στέκια του Σαντιάγο είναι must, σε μια
πόλη με μεγάλη μουσική παράδοση που ανέδειξε σπουδαίους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων
το παγκόσμια φημισμένο συγκρότημα Buena Vista social club. Άλλωστε είμαστε στην περίοδο
της σημαντικότερης γιορτής της πόλης. Το καρναβάλι του Σαντιάγο.
Ημέρα 8η: Σαντιάγο – Μπαρακόα
Αναχώρηση για την πανέμορφη και ιστορική πόλη Μπαρακόα στις ακτές της οποίας
αποβιβάστηκε ο Κολόμβος το 1490 και 21 χρόνια μετά, ο Βελάσκεθ ίδρυσε την ομώνυμη πόλη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 9η: Μπαρακόα – Επίσκεψη πόλης
Πολλοί λένε ότι για την επίσκεψη στην Μπαρακόα και μόνον, αξίζει το ταξίδι στην Ανατολική Κούβα.
Περιτριγυρισμένη από ένα μοναδικό φυσικό τοπίο με καταπράσινα βουνά, κρυστάλλινα ποτάμια,
πανέμορφες παραλίες, φυτείες καφέ, φοινικόδενδρα, σπηλιές και μικρούς καταρράκτες αποτελεί
ένα πραγματικό κρυμμένο διαμάντι στο Ανατολικό άκρο της Κούβας. Το πάρκο ανεξαρτησίας, το
πάρκο Μαρτί και οι μικροί πολύβουοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο αποτελούν τα κύρια σημεία της
περιήγησής μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ,χρόνος ελεύθερος και δείπνο.
Ημέρα 10η: Μπαρακόα – Πλάγια Εσμεράλδα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πλάγια Εσμεράλδα στην επαρχία του Ολγίν, μέσω μιας
εντυπωσιακής διαδρομής με έντονη βλάστηση και φυτείες, μία εκ των οποίων θα
επισκεφθούμε, στη Βόρεια ακτογραμμή του νησιού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε την παραλία και τις ανέσεις του ξενοδοχείου μας με all
inclusive παροχές.
Ημέρα 11η: Πλάγια Εσμεράλδα – Κάγιο Γκιγιέρμο
Αναχώρηση για το Κάγιο Γκιγιέρμο ένα από τα φημισμένα νησάκια του συμπλέγματος Jardines
del Rey ( κήποι του βασιλιά ) στην Βόρεια ακτογραμμή της Κούβας, δίπλα στο Κάγιο Κόκο. Το
Κάγιο Γκιγιέρμο όπως και το Κάγιο Κόκο ενώνονται μεταξύ τους όπως και με την ενδοχώρα με
μικρές υπερθαλάσσιες γέφυρες πάνω από τα αβαθή νερά. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
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Ημέρα 12η: Κάγιο Γκιγιέρμο
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσουμε την υπέροχη παραλία και την γαλαζοπράσινη θάλασσα
του ξενοδοχείου με παροχές all inclusive και καθημερινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα.
Ημέρα 13η: Κάγιο Γκιγιέρμο – Τρινιδάδ
Μετά το πρωινό αναχώρηση προς την Κεντρική Κούβα με προορισμό το πανέμορφο Τρινιδάδ,
μια πόλη χτισμένη το 1514 από τους Ισπανούς και ανακηρυγμένη ως μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς το 1988, από την UNESCO.
Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο και την κεντρική πλατεία, Πλάζα Μαγιόρ και στη συνέχεια
το Ρομαντικό Μουσείο, το σπίτι του Ισπανού ευγενούς Μπρυνιε και το Λα Κατσάντσαρα, ένα
γραφικό τοπικό καφέ, στο οποίο θα δοκιμάσουμε το ίδιο ποτό που έπιναν οι σκλάβοι μετά το
τέλος της εργασίας τους στα χωράφια, ρούμι, χυμό λεμονιού, μέλι και πάγο, σε ένα δροσιστικό
κοκτέιλ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

Ημέρα 14η:Τρινιδάδ – Αβάνα
Αναχώρηση για την Αβάνα, μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής από την κουβανέζικη
ύπαιθρο και τις πολυάριθμες καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
Ημέρα 15η: Αβάνα
Πρωινό ελεύθερο για μία τελευταία βόλτα στην πόλη και για τα τελευταία ψώνια και σουβενίρ.
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Ημέρα 16η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Αθήνα με ανεξίτηλες τις αναμνήσεις ενός μοναδικού αυθεντικού ταξιδιού στην
ατμοσφαιρική και αναλλοίωτη στο χρόνο, Κούβα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΤΙΜΕΣ

Διατροφή

Αναχ/ση

Διαμ/νή

2κλινο

1κλινο

Φόροι
Βίζα
Ασφάλεια

BB
+ 14
γεύματα/δείπνα

24/8,
26/10

4*, 5*

2.140

+795

+670

Ταξίδι
Ο μεγάλος γύρος
της αυθεντικής
Κούβας
16 ημέρες
Το

COSMORAMA σας προσφέρει:

 Αναχώρηση από την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με την Swiss μέσω Ζυρίχης / με την Air France
μέσω Παρισιού / με την Alitalia μέσω Ρώμης και με την Turkish μέσω Κωνσταντινούπολης
 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Cohiba 5* με πλούσιο
αμερικάνικο πρωινό μπουφέ
 Μία (1) διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο Melia San Carlos 4* sup (boutique
hotel) με ημιδιατροφή
 Μία (1) διανυκτέρευση στο Καμαγουέι στο ξενοδοχείο Melia Gran hotel 4* με ημιδιατροφή
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Santiago στο ξενοδοχείο Iberostar Casa Granda 4* με
ημιδιατροφή
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Μπαρακόα στο ξενοδοχείο El Castillo 3* με ημιδιατροφή
 Μία (1) διανυκτέρευση στην Πλάγια Εσμεράλδα στο ξενοδοχείο Sol Luna Rio y Mares 4* με
All inclusive
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Κάγιο Γκιγιέρμο στο ξενοδοχείο Melia Cayo Guillermo 5* με all
inclusive
 Μία (1) διανυκτέρευση στο Trinidad στο ξενοδοχείο Trinidad del Mar 4* με All inclusive
 Δύο (2) γεύματα στην Αβάνα κατά τη διάρκεια των εκδρομών, ημιδιατροφή στο υπόλοιπο
ταξίδι και τρεις (3) ημέρες All inclusive στα ξενοδοχεία στην Πλάγια Εσμεράλδα και στο Κάγιο
Γκιγιέρμο
 Όλες τις μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις και επισκέψεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα με έμπειρο Έλληνα συνοδό με τεράστια εμπειρία στην Κούβα
 Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται με κλιματιζόμενα
μεταφορικά μέσα
 Όλες τις εισόδους όπου απαιτούνται
 Επιπλέον τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό
 Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου και ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό.
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Επιπλέον γεύματα και ποτά

×

Προσωπικά έξοδα

×

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

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
Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από
συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013
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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.
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