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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Ο κλασικός συνδυασμός της ατμοσφαιρικής Αβάνας και ενός από τα λιγότερο γνωστά, αλλά 

μοναδικής ομορφιάς, θέρετρου διακοπών της Κούβας. Ιδανικός για να γνωρίσουμε την αγαπημένη 

πόλη του Χέμινγουεϊ, να κάνουμε προαιρετικές εκδρομές και στη συνέχεια ξεκούραση, μπάνιο και 

χαλάρωση στις γαλαζοπράσινες παραλίες με πρόγραμμα all inclusive και καθημερινής ψυχαγωγίας 

στο ξενοδοχείο. 

 
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Πτήση για Αβάνα 
Αναχώρηση από Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη στην Αβάνα όπου θα μας 
υποδεχτεί ο Έλληνας συνοδός 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 
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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 
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 Ναίσκο 
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. Στην συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψή 
μας, στην Μακέτα της Παλαιάς Πόλης, περνώντας από την οδό Μερκαδέρες, όπου θα δούμε 
σε μικρογραφία μια πανοραμική εικόνα της Αβάνας. Τέλος ο συνοδός σας θα σας ξεναγήσει 
στον διάσημο πεζόδρομο, λόγω του Έρνεστ Χεμινγκουέι, Οβίσπο και στο Ξενοδοχείο Ambos 
Mundos, που βρίσκεται στην ίδια οδό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
 
Ημέρα 3η: Αβάνα – Κάγιο Σάντα Μαρία 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Κάγιο Σαντα Μαρία. Με κατεύθυνση Ανατολικά 
και αφού διασχίσουμε μία ενδιαφέρουσα διαδρομή με τις τεράστιες καλλιέργειες εσπεριδοειδών 
θα φθάσουμε αρχικά στην Σάντα Κλάρα όπου θα κάνουμε μία σύντομη στάση στο Μεμόριαλ 
του Τσε Γκεβάρα για να φωτογραφίσουμε το τεράστιο άγαλμά του και τον περιβάλλοντα χώρο. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Κάγιο Σάντα Μαρία μέσω του γραφικού χωριού Ρεμέδιος και 
του πλινθόκτιστου δρόμου που ενώνει το νησί με την ενδοχώρα πάνω από την αβαθή θάλασσα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
 
Ημέρες 4η – 6η: Κάγιο Σάντα Μαρία 
Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσουμε τις πανέμορφες παραλίες του νησιού, τα 
γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και να χαλαρώσουμε. Στο ξενοδοχείο μπορούμε να 
απολαύσουμε όλες τις ανέσεις της All Inclusive διαμονής μας και καθημερινό ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα. 
 
Ημέρα 7η: Κάγιο Σάντα Μαρία - Αβάνα 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την επιστροφή μας στην Αβάνα. Άφιξη τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για την βραδινή σας έξοδο. 
 
Ημέρα 8η: Αβάνα – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην πόλη. Το απόγευμα 
αναλόγως της ώρας αναχώρησης,μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας για την πτήση της 
επιστροφής. 
 
Ημέρα 9η: Αθήνα 
Άφιξη στη Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, με την εμπειρία ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού 
ταξιδιού και την προσδοκία της επιστροφής στη μοναδική αυτή χώρα.  
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ΤΙΜΕΣ 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 
 
 

Ξενοδοχεία Χρονική περίοδος 

 
1/11-21/12 

& 
16/3-30/4 

22/12-3/1 4/1-24/1 25/1-15/3 

ECONOMY Κατηγορία 
 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
MEMORIES PARAISO CAYO SANTA 
MARIA 4* reg 

700 € 900 € 730 € 810 € 

 
1/11 - 21/12 

& 
16/3-30/4 

22/12 - 3/1 4/1 - 24/1 25/1 - 15/3 

STANDARD Κατηγορία 
 
MEMORIES MIRAMAR ΑΒΑΝΑ 4* 
GRAND MEMORIES C. SANTA MARIA 5* 
regular 

880 € 1.060 € 920 € 1.000 € 

 1/11 - 21/12 22/12 - 3/1 4/1 - 31/1 1/2 - 31/3 

SUPERIOR Κατηγορία 
 
IBEROSTAR RIVIERA HAVANA 4* 
MELIA LAS DUNAS 5* C. SANTA MARIA 

910 € 1.000 € 970 € 1.000 € 

 1/11 - 21/12 22/12 - 3/1 4/1 - 31/1 1/2 - 31/3 

DELUXE κατηγορία 
 
MELIA COHIBA ΑΒΑΝΑ 5* 
MELIA PARADISUS LOS CAYOS 5* 

1.030 € 1.280 € 1.070 € 1.190 € 

 1/11 - 21/12 22/12 - 3/1 4/1 - 31/1 1/2 - 31/3 

DELUXE Κατηγορία 
 
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 
ΑΒΑΝΑ 5* 
IBEROSTAR SELECCIÓN 
ENSENACHOS 5* 

1.130 € 1.350 € 1.250 € 1.280 € 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά και με βάση την σχέση ποιότητας 
τιμής. Διαθέτουμε πλήθος συνδυασμών ξενοδοχείων σε ολόκληρη την Κούβα. Οι ταξιδιωτικοί 
μας σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία. 
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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 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο επιλεγμένο ξενοδοχείο με πρωινό 

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο Κάγιο Σάντα Μαρία στο επιλεγμένο ξενοδοχείο με all inclusive 

 Ιδιωτικές μεταφορές κατά την άφιξη και την αναχώρηση από Αβάνα 

 Ομαδικές μεταφορές από/προς το θέρετρο από την Αβάνα 

 Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας και βόλτα με παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα όπως αναφέρονται 

στο πρόγραμμα με έμπειρο Έλληνα συνοδό του γραφείου μας 

 Σύντομη στάση στο Μεμόριαλ του Τσε στην Σάντα Κλάρα για φωτογραφίες 

 Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται με κλιματιζόμενα 

μεταφορικά μέσα 

 Όλες τις εισόδους όπου απαιτούνται 

 Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου και ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό 

 
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, βίζα Κούβας και ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση, 

670€/άτομο 

× 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. 

 Βίζα Κούβας και ειδική ασφάλεια που εκδίδει το γραφείο μας. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 Οι συνολικές διανυκτερεύσεις στον προορισμό όπως και αυτές μεταξύ Αβάνας και Κάγιο 

Σάντα Μαρία μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις σας. Οι ταξιδιωτικοί μας 
σύμβουλοι θα σας ενημερώσουν για τις διαφοροποιήσεις στις τιμές. 

 Για λόγους ασφάλειας που αφορά την πτήση της επιστροφής η τελευταία διανυκτέρευση 
πριν την αναχώρηση θα πρέπει να γίνεται στην Αβάνα. 

 Οι μεταφορές από και προς το Κάγιο Σάντα Μαρία μπορούν να γίνουν και ιδιωτικά με την 
αντίστοιχη επιβάρυνση. 

 Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά και εξασφαλίζουν την καλύτερη σχέση 
ποιότητας τιμής. Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων σε ολόκληρη την 
Κούβα. 

 
 

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. 


