CYGARO Z HEMINGWAYEM: SLOW TRAVEL NA KUBIE

Kraj: Kuba
Liczba dni: 15
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/191/
Kuba, jedyne takie miejsce na świecie, gdzie czas zatrzymał się w miejscu...
W naszej podróży po Kubie w rytmnie slow chcemy mieć ramy wyprawy i zobaczyć to co najważniejsze, ale
zostawiamy też czas na SPONTAN, RELAKS, POSZUKIWANIE, OGLĄDANIE wreszcie nawet na trochę LENISTWA. A
wszystko po to, by INACZEJ odczuwać radość z podróżowania, z odkrywania świata i poznawania nowych miejsc.
Slow Travel na Kubie - poznasz życie Kubańczyków z bliska. Kilka dni w Hawanie pozwoli Ci poznać wszystkie jej
sekrety, zrozumiesz fenomen wieczorów spędzanych na Maleconie, niespiesznie pospacerujesz ulicami miasta.
Poznasz życie spokojnego miasteczka Vinales oraz Trinidad, gdzie możesz wziąć parę lekcji salsy w zaprzyjaźnionej
szkole lub pouczyć się hiszpańskiego.

PROGRAM WYPRAWY:
BRAK OBOSTRZEŃ DOTYCZĄCYCH WJAZDU Nie ma konieczności przedstawienia certyﬁkatu szczepień czy wykonania testu na COVID-19.

1 DZIEŃ - PRZYLOT DO HAWANY
Wylot z Polski i przelot do Hawany. Wieczorem spacer w starej części miasta wzdłuż Maleconu - ulubionym miejscu
spotkań Kubańczyków.

2 DZIEŃ - STARA HAWANA
Odkrywanie uroków Starej Hawany - magia architektury kolonialnej wokół Plaza Vieja, Plaza de San Francisco, Plaza
de Armas, Plaza de Catedral. Zwiedzimy pałac hiszpańskich wicekróli Parque Central z Kapitolem i Teatrem Garcia
Lorca. Wizyta w Muzeum Rumu Havana Club, spacer szlakiem Hemingwaya i obowiązkowy drink na tarasie hotelu
Ambos Mundos, gdzie pisarz długo mieszkał oraz w barze Floridita lub Bodeguita del Medio. Wieczorem spacer po
uliczkach starego miasta i drink przy dźwiękach kubańskiej muzyki.

3 DZIEŃ - HAWANA
Kolejny dzień przeznaczony na poznanie uroków Hawany. Tym razem skorzystamy z zabytkowych samochodów i
pojedziemy na Plac Rewolucji, do Hotelu Nacional, do Dzielnicy Vedado i w inne mniej znane zakątki miasta.
Wieczorem dla chętnych koncert Buena Vista Social Club (ok. 35 EUR).

4 DZIEŃ - VINALES
Przejazd do Valle de Viñales w prowincji Pinar del Río, doliny w górach Sierra de los Órganos w zachodniej
części Kuby, będącej historycznym regionem uprawy tytoniu i który jest od 1999 roku wpisany na listę
UNESCO. Wizyta w jednej z tutejszych jaskiń, w której ukrywali się zbiegli niewolnicy i krótki rejs podziemną rzeką
w Cueva de los Indios. Spacer po dolinie upraw tytoniu i oglądanie plantacji. Dla chętnych: wycieczka konna do
plantacji tytoniu (ok. 15 EUR).

5 DZIEŃ - VINALES W RYTMIE SLOW
Ten dzień możecie spędzić w bujanym fotelu popijając rum i paląc cygaro. Ale, jeśli macie tylko ochotę możecie
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wsiąść na rower i z perspektywy dwóch kół zwiedzać okolicę i podziwiać tutejsze mogoty z jednego z punktów
widokowych. Albo pojechać na przepiękną plażę na Cayo Jutias.

6 DZIEŃ - PÓŁWYSEP ZAPATA
Rano przejazd do Cienfuegos. Po drodze zatrzymamy się na Półwyspie Zapata. Zwiedzimy hodowlę krokodyli i
pochillujemy na jednej z pięknych plaż półwyspu. Wieczorem spacer po ulicach Cienfuegos z którego pochodził
jeden z najwybitniejszych twórców muzyki son, Benny More - to m.in. od jego wykrzyknika "Hola Salsa!" pochodzi
dzisiejsza nazwa muzyki afro-kubańskiej.

7 DZIEŃ - EL NICHO - TRINIDAD
Przejazd do Trynidadu. Po drodze spacer do wodospadów El Nicho, gdzie będzie można skosztować kąpieli w
przepięknych okolicznościach przyrody.

8 DZIEŃ - TRINIDAD
Zwiedzanie Trinidadu. Na dobry początek tradycyjny drink la Canchanchara i spacer po mieście. Następnie
przejażdżka bryczkami do fabryki cygar i na punkt widokowy doliny cukrowej. W drodze zobaczymy również stare
pociągi, którymi przewożono niegdyś trzcinę cukrową. Wieczorem wmieszamy się w tłum Kubańczyków tańcząc
salsę na schodach Casa de Musica, gdzie często odbywają się też pokazy tańców afro-kubańskich. Na Kubie jest
obecny afroamerykański kult pochodzenia karaibskiego o nazwie "Santeria". Jest ona jednak zewnętrzna, a sami
wyznawcy nazywają ten kult "Regla del Ocha". Dla chętnych lekcje salsy (15 EUR) lub języka hiszpańskiego (15
EUR).

9-10 DZIEŃ - TRINIDAD W RYTMIE SLOW
Nie patrzcie przez najbliższe dni na zegarek... posiedźcie na ławce, pogadajcie z mieszkańcami, wybierzcie się do
fryzjera, babalao (wróżbity) lub na lekcje salsy. A może przyda Wam się parę lekcji hiszpańskiego :)
Jeśli chcecie spędzić te dni bardziej aktywnie, okolice Trynidadu to góry i morze. Każdy znajdzie coś dla siebie... Dla
chętnych całodzienna wycieczka katamaranem na Cayo Blanco (ok. 60 EUR), konna wycieczka do Valle de los
Ingenios, pięknej doliny cukrowej, gdzie zwiedzimy posiadłość barona cukrowego i wejdziemy na słynną wieżę
Iznaga (ok 20 EUR). Czas można też miło spędzić na pobliskiej Playa Ancon (dojazd taxi lub rowerem).

11 DZIEŃ - SANTA CLARA
Przejazd na Cayo Santa Maria. Po drodze zatrzymamy się w Santa Clara, gdzie będzie możliwość zwiedzenia
mauzoleum Che Guevary oraz jeśli czas na to pozwoli, zobaczymy też miasteczko Remedios.

12 - 13 DZIEŃ - CAYO SANTA MARIA W RYTMIE SLOW
Błogi relaks na karaibskch plażach z coco loco w dłoni!

14 - 15 DZIEŃ - WYLOT DO POLSKI
Przejazd na lotnisko w Hawanie i powrót do Europy. Przylot do Polski następnego dnia.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

16.02 - 02.03 2023

2580.00 EUR + 1000.00 PLN

02.03 - 16.03 2023

2580.00 EUR + 1000.00 PLN

21.04 - 05.05 2023

2580.00 EUR + 1000.00 PLN

02.06 - 16.06 2023

2580.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie: Warszawa - Hawana - Warszawa
transfery z/na lotnisko
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10 noclegów w pokojach 2-3 osobowych w casas particulares (kwatery prywatne)
3 noclegi w hotelu 4* w pokoju 2 os. na Cayo Santa Maria
13 śniadań
międzymiastowy transport wynajętym busem (zgodnie z programem)
przejazd zabytkowymi samochodami po Havanie
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie oraz transportu na miejscu: taxi, bryczki - ok.
60 EUR
wyżywienia: ok. 20-30 EUR dziennie na osobę
atrakcji dla chętnych
opłaty wizowej
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy: 26 PLN/os.
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