
KOYBA
Το μαργαριτάρι της Καραϊβικής
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Επίσημη γλώσσα:
Ισπανική

Πρωτεύουσα:
Αβάνα

Θρησκεία:
Ρωμαιοκαθολική

Νόμισμα:
Πέσος (CUC)

Οδήγηση:
Δεξιά

Διαφορά ώρας:
από την Ελλάδα (-7)

11,2εκ
πληθυσμός

110,860τχμ
έκταση

29-32οC
όλο τον χρόνο

turkishairlines.com

DISCOVER MORE:

with the airline that flies to
more countries than any other

HAVANA
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Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου η ζωή δεν κυλά 
τόσο «χαρούμενα» όσο στην Κούβα. Οι Κουβανοί 
έχουν πάντα το χαμόγελο στα χείλη και λικνίζονται 
ασταμάτητα στους ρυθμούς της σάλσα και της ρούμπα 
λες κι ο χορός να ήταν η μοναδική τους έγνοια και ο 
προορισμούς τους στη ζωή. Όμως η Κούβα δεν είναι 
μόνο ο εξωτικός παράδεισος της Κεντρικής Αμερικής, 
είναι μια χώρα που κρύβει πίσω από τη «χαρά» της 
τον πόνο μιας συγκλονιστικής ιστορίας που πέρασε 
στη σφαίρα του θρύλου με το όνομα Τσε Γκεβάρα…

 

Η Κούβα είναι ο ήχος των τυμπάνων, ο ψίθυρος των 
βιολιών. Είναι μια αρχαία μίξη φυλών και διαφορετικών 
πολιτισμών. Η κουλτούρα και η ιστορία της διαποτίζει 
κάθε γωνιά της. Είναι μια χώρα έντονων αλλά ταυτόχρονα 
ελκυστικών αντιθέσεων. Η χώρα στην οποία κατοικούν 
ευχάριστοι, μορφωμένοι, εφευρετικοί άνθρωποι που 
χαίρονται να μεταδίδουν τη χαρά τους στους ταξιδιώτες 
που επισκέπτονται τη χώρα τους. Είναι μια χώρα με 
εκπληκτικές πόλεις-μουσεία που έχουν μείνει ανέπαφα 
στο χρόνο.

 

Η γεύση της είναι γλυκιά σαν το ρούμι, η μυρωδιά της 
χαρακτηριστική όπως ένα αυθεντικό πούρο. Η αίσθηση 
που αφήνει στον επισκέπτη είναι σίγουρα αξέχαστη.

Κούβα
Το μαργαριτάρι της Καραϊβικής
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Το μεγαλύτερο και ομορφότερο νησί της Καραϊβικής, 
η Κούβα περιβάλλεται από μια ακτογραμμή ήρεμης 
θάλασσας που ακόμη και σήμερα παραμένει το ίδιο 
αποπλανητικό, όπως εκείνη την ημέρα που πρώτο 
φανερώθηκε στα μάτια του Χριστόφορου Κολόμβου, 
κάνοντας τον να αναφωνήσει «Αυτή είναι η ομορφότερη 
γη που έχουν αντικρύσει ανθρώπου μάτια».

 

Το νησί έχει τρομερή εναλλαγή φυσικών τοπίων και 
κρατάει έντονο το ενδιαφέρον σας, είτε επιλέξετε ένα 
οδοιπορικό στο δυτικό τμήμα της χώρας είτε στις 
ανατολικές ακτές. Η πρωτεύουσα Αβάνα είναι μαγευτική 
με τα αρτ ντεκό πολύχρωμα βαμμένα κτίρια, το αποικιακό 
της στυλ, τα αυτοκίνητα εποχής που σε ταξιδεύουν σε 
μια άλλη εποχή και ατμόσφαιρα.

 

Η επίσκεψη στην Κούβα αποτελεί ένα ταξίδι μέσα στον 
χρόνο και σίγουρα δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητο. Η 
Κούβα του χορού και της μουσικής κερδίζει επάξια μία 
σημαντική θέση στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα.

Δεν είναι απλώς ένας ακόμη τουριστικός προορισμός 
διακοπών.

 

Είναι η Κούβα… Αυθεντική και μοναδική.
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01 
Να λικνιστώ στους ρυθμούς της 
σάλσα και του ρεγκετόν.

02
Να περιπλανηθώ στα σοκάκια 
της παλιάς Αβάνας.

03
Να κάνω βόλτα με αυτοκίνητο 
αντίκα στη Μαλεκόν.

04
Να γευτώ παγωμένα Daiquiri, 
Mojito ή Cuba Libre.

05
Να δω πως παρασκευάζονται 
τα παγκοσμίως διάσημα πούρα 
στην επαρχία Πινάρ Ντελ Ρίο.

Τι αξίζει να κάνω
στην Κούβα

1

3
4

5

2

8

06
Να απολαύσω ημέρες χαλάρωσης 
στα παραθεριστικά κέντρα της 
Κούβας.

07
Να κάνω εκδρομή με το καταμαράν 
στο νησί Kάγιο Μπλάνκο και 
να κολυμπήσω με τα δελφίνια.

08
Να περιηγηθώ στα δρομάκια 
του αποικιακού Τρινιδάδ και του 
Σιενφουέγος.

09
Να γνωρίσω την ιστορία της 
επανάστασης και του Τσέ στη 
Σάντα Κλάρα.

10
Να εξερευνήσω με ταχύπλοο 
το Εθνικό πάρκο Γουαμά με την 
κληρονομιά των Ινδιάνων.

6

9

10

8

7
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Με ποιους άλλους 
προορισμούς μπορούμε  
να συνδυάσουμε την  
Κούβα;

01 Η Κούβα προσφέρει πολλές εναλλακτικές 
προτάσεις προγραμμάτων και διαμονής. Το 
κλασικό Πανόραμα της Δυτικής Κούβας αποτελεί το 
κορυφαίο τουριστικά πρόγραμμα, αλλά μπορούμε 
να οργανώσουμε από κοινού πολυήμερα self 
drive προγράμματα με επίσκεψη και διαμονή σε 
απομακρυσμένα εξωτικά κοραλλιογενή νησιά 
- κάγιος, μη τουριστικές αποικιακές πόλεις της 
Κεντρικής και Ανατολικής Κούβας και θεματικά 
ολιγοήμερα ή πολυήμερα tours για τους λάτρεις 
της μουσικής, των φεστιβάλ, των υποθαλάσσιων 
καταδύσεων, της πεζοπορίας και της ορειβασίας.

02 Η Αβάνα και η δυτική Κούβα συνδυάζονται 
εξαιρετικά με διαμονή σε κοσμοπολίτικες πόλεις της 
Β. Αμερικής, όπως τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λας 
Βέγκας, το Τορόντο. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε 
μερικές «δυτικές» μέρες στις μεγαλουπόλεις 
απολαμβάνοντας αξιοθέατα, θεματικά πάρκα, τοπικές 
αγορές, μουσεία και εστιατόρια, και μερικές μέρες 
πολιτιστικής διαφορετικότητας και χαλάρωσης 
στην Κούβα.

03 Για εσάς που αναζητάτε περισσότερη δράση, 
επαφή με πολιτισμό και φύση, έθιμα και άγρια 
πανίδα, ο αρχαιολογικός πλούτος των Μάγια του 
Μεξικό, η πολιτιστική ταυτότητα των ρασταφάρι 
της Τζαμάικα, ο φυσικός παράδεισος της Κόστα 
Ρίκα αποτελούν ιδανικές λύσεις.

Σας παρουσιάζουμε τους καλύτερους συνδυασμούς 
για να απολαύσετε ένα αληθινό ταξίδι που ξυπνά 
όλες τις αισθήσεις.
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1η μέρα: Πτήση για Αβάνα
Πτήση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στο αεροδρόμιο «Χοσέ Μαρτί». Ο αντιπρόσωπος μας θα σας 
περιμένει εκεί και θα σας συνοδέψει στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Αβάνα - Ξενάγηση της πόλης
Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας. Στην παλιά Αβάνα θα 
περπατήσουμε την πλατεία του Καπιτωλίου, την πλατεία του Καθεδρικού ναού, την Πλατεία των όπλων, την πλατεία 
του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης και την Παλιά πλατεία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μουσείο του ρουμιού και θα 
γνωρίσουμε από κοντά την διαδικασία παραγωγής των φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας με την επίσκεψή 
μας σε εργοστάσιο παραγωγής τους. Στη μοντέρνα πόλη θα διασχίσουμε το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ με την 
επιβλητική Πέμπτη λεωφόρο, την εμβληματική πλατεία της επανάστασης, το προάστιο του Βεδάδο και το ιστορικό κτίριο 
του Πανεπιστημίου της Αβάνας. Θα διασχίσουμε την παραλιακή λεωφόρο το διάσημο Μαλεκόν  για τα καταλήξουμε στο 
φρούριο - κάστρο που δεσπόζει στον λόφο πάνω από την είσοδο του λιμανιού, το Καστίγιο ντελ Μόρο, και προσφέρει την 
καλύτερη πανοραμική θέα της Αβάνας. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των 60s με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα και να απολαύσουμε 
βόλτα στην πόλη.

3η μέρα: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή στo Βινιάλες
Πρωινή αναχώρηση για τo Πινάρ ντελ Ρίο και την κοιλάδα του Βινιάλες, ένα από τα εντυπωσιακότερα τοπία του νησιού 
με μοναδικούς σχηματισμούς λόφων από πωρόλιθο. Μεταξύ άλλων θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Τζασμίνες, 
απ’ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κοιλάδα και την γύρω περιοχή και αποτελεί ιδανικό σημείο για 
αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα επισκεφθούμε την σπηλιά του Ινδιάνου, τη γιγάντεια βραχογραφία στην πλαγιά λόφου 
από πωρόλιθο, που αναπαριστά την εξέλιξη της φυσικής ζωής στην Κούβα και την εξέλιξη των ειδών. Γεύμα και πριν την 
επιστροφή μας στην Αβάνα, θα επισκεφτούμε τοπικό εργοστάσιο πούρων για να γνωρίσουμε τη διαδικασία παρασκευής 
των πούρων από κορυφαίο τεχνίτη, τις αποθήκες αποξήρανσης του καπνού, καθώς και τα χωράφια όπου καλλιεργείται 
ο καλύτερος καπνός στον κόσμο.

4η μέρα: Αβάνα – Γουαμά – Σιενφουέγος 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε Νοτιοανατολικά, προς την Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο του 
Γουαμά. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από εκβολές ποταμών. Στην είσοδο του πάρκου 
βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων το οποίο θα επισκεφθούμε και στη συνέχεια με τα ταχύπλοα του συγκροτήματος, 

Best of Cuba

θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος και τα γλυπτά με εικόνες 
από τις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής τους, όπως και την αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες 
κατασκευασμένες σε δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-γέφυρες. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, που αποκαλείται και η Νέα Ορλεάνη της Κούβας και είναι ένα από τα σημαντικότερα 
λιμάνια της χώρας. Θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης, θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο 
Παλάθιο ντε Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα.

5η μέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα – Βαραδέρο
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ, πολύτιμο δείγμα αποικιακού χαρακτήρα. Θα περπατήσουμε την 
κεντρική πλατεία της πόλης και θα επισκεφθούμε την παραδοσιακή ταβέρνα Καντσαντσάρα για να δοκιμάσουμε το τοπικό 
ομώνυμο ποτό με συνοδεία κουβανέζικης μουσικής. Τα σημαντικά σημεία της ξενάγησης είναι το ρομαντικό μουσείο, 
το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ και ο ενοριακός ναός Σαντίσιμα Τρινιδάδ. Συνεχίζουμε οδικώς για τη ιστορική 
πόλη της Σάντα Κλάρα, όπου δόθηκε η τελευταία νικηφόρα μάχη της επανάστασης. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε 
τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τραίνο που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες. 
Αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής από την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις πολυάριθμες 
καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

6η μέρα: Βαραδέρο
Ελεύθερη μέρα με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για χαλάρωση, κολύμπι και 
ξεκούραση. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο και 
να κολυμπήσετε με εκπαιδευμένα δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών, σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο στην ανοικτή 
θάλασσα.

7η μέρα: Βαραδέρο - Αβάνα
Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε την θάλασσα και τις παροχές All Inclusive του ξενοδοχείου σας. Επιστροφή στην 
Αβάνα μέσω της βόρειας ακτογραμμής.

8η & 9η μέρα: Αβάνα – πτήση για Ελλάδα
Ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο και να κάνουμε τα τελευταία ψώνια. Το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στη Ελλάδα την επόμενη μέρα.
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Ένας εξαιρετικός συνδυασμός των δύο 
βασικότερων προορισμών της Κούβας – την 
ατμοσφαιρική Αβάνα με την νεοαποικιακή 
αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία, την έντονη 
νυχτερινή ζωή, την μοναδική μουσική σκηνή, 
και το εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές 
ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια θέρετρα. 

Ιδανική επιλογή για ζευγάρια και νεόνυμφους.

Κούβα & Νέα Υόρκη
Δύο κόσμοι & δύο πολιτισμοί

Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Τα σύνορα 
επιτέλους άνοιξαν και μετά από μισό αιώνα, 
μπορείτε να ανακαλύψτε τις δύο μαγευτικές 
πρωτεύουσες σε μία ταξιδιωτική εμπειρία.  

Ένα οδοιπορικό που θα σας ταξιδέψει μέσα 
από το παρελθόν, στο παρόν και φυσικά στο 
μέλλον.

• Να διασχίσω την Times Square

• Να ανέβω στο Empire State Building 
& Άγαλμα της Ελευθερίας

• Να δω μία παράσταση στο Broadway

• Να επισκεφθώ το Μητροπολιτικό μουσείο 
και το μουσείο σύγχρονης τέχνης MoMa

• Μία κρουαζιέρα στον ποταμό Χάντσον

• Πτήση με ελικόπτερο πάνω από το 
Μανχάταν

• Βόλτα με ποδήλατο στο Central Park

• Να απολαύσω αγώνα μπάσκετ NBA 
με τους New York Knicks

• Να περπατήσω την γέφυρα του Brooklyn

• Να επισκεφθώ την Ουάσιγκτον ή τη 
Βοστώνη

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Διάρκεια

12 ημέρες
10 διανυκτερεύσεις

Διάρκεια

09 ημέρες
07 διανυκτερεύσεις

Αβάνα & Βαραδέρο
Πλατεία & Παραλία

Αβάνα & Ανατολική Κούβα
Πούρα & Επανάσταση

Ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό οδοιπορικό 
με διαμονή και περιήγηση στο δυτικό και 
ανατολικό τμήμα του νησιού. Γνωρίστε και τις 
δύο σημαντικότερες πόλεις της Κούβας, την 
Αβάνα και το Σαντιάγο και περπατήστε μαζί 
με τον ξεναγό μας τις σελίδες της πλούσιας 
ιστορίας του νησιού. Ο συνδυασμός προτείνεται 
με διαμονή σε κάποια από τις πολλές εξωτικές 
παραλίες της Κούβας και για τους τολμηρούς, 
διοργανώνουμε πολυήμερες πεζοπορικές 
εκδρομές στην οροσειρά Σιέρα Μαέστρα.

Διάρκεια

12 ημέρες
09 διανυκτερεύσεις
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Έχετε περισσότερες ημέρες;

Top προτάσεις
για 15 ήμερα πακέτα

Nέα Ορλεάνη

Καραϊβική Καλιφόρνια 

Τζαμάικα 

Κούβα  
     Ορλάντο & 
Νέα Ορλεάνη

 Κούβα   
        Μεξικό

Τζαμάικα
& Άγιος Δομήνικος

Κούβα   
Λος Άντζελες
Λας Βέγκας
& Σαν Φρανσίσκο

Κούβα    
& Τζαμάικα

Κούβα & Φλόριντα
Κάγιος & Keys

• Να επισκεφθώ το κορυφαίο θεματικό πάρκο 
της Ντίσνεϊ στο Ορλάντο

• Να κάνω κρουαζιέρα στις τροπικές Μπαχάμες

• Να διασχίσω με airboat το Εθνικό πάρκο 
Εβεργκλέιντς

• Να οδηγήσω μέχρι το Key West

• Να χαλαρώσω στην παραλία South Beach

• Να περιηγηθώ στο αρχαιολογικό χώρο 
Τσιτσέν Ιτζά και Τουλούμ

• Να καταδυθώ στις μοναδικές υπόγειες 
βάθρες - cenotes

• Να κάνω κρουαζιέρα στα εξωτικά νησιά 
Κοντόυ & Μεχέρες

• Να επισκεφθώ το θεματικό πάρκο Xcaret

• Να περιπλανηθώ στα σοκάκια του Κανκούν 
και της Πλάγια ντελ Κάρμεν

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩ ΣΤΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ

Διάρκεια

12 ημέρες
10 διανυκτερεύσεις

Διάρκεια

12 ημέρες
09 διανυκτερεύσεις

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩ ΣΤΟ ΜΑΙΑΜΙ

Κούβα & Μεξικό
Ρούμι & Τεκίλα



18

Αβάνα 
H ιστορία και τα χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής 
πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και της 
Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες 
των Ισπανικών μνημείων δίνουν τη θέση τους στα παστέλ χρώματα 
των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάσσοντας την 
αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, 
την καρδιά του ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά 
κτίρια και η μίξη των αρχιτεκτονικών μορφών από την αποικιοκρατική 
στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό είναι εντυπωσιακή.

Σαντιάγο 
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας και το κέντρο της Ανατολικής 
ακτής, που ιδρύθηκε από τον Ντιέγο Βελάσκεθ το 1514.
Υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του νησιού και το κύριο σημείο εισόδου 
των σκλάβων της Αφρικής. Οι Κουβανοί την αποκαλούν «ηρωική πόλη» 
και οι κάτοικοί της συμμετείχαν σε όλους τους απελευθερωτικούς 
αγώνες της Κούβας.
Τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας του νησιού έλαβαν 
χώρα στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας και στην οροσειρά Σιέρρα 
Μαέστρα.

Βαραδέρο 
Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κούβας αφιερωμένο 
στις απολαύσεις της Γαλαζοπράσινης θάλασσας, της λεπτής άσπρης 
άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 
χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή αποτελεί μοναδικό τόπο διακοπών και 
ξεκούρασης. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις, καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ, προαιρετικές 
εκδρομές και νυχτερινή διασκέδαση.

Τρινιδάδ  
Ανακηρυγμένη από την Ουνέσκο σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Κούβας με 
πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρχιτεκτονική 
της αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της αποικιοκρατικής 
περιόδου. Τα μοναδικά κτίρια και οι πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης δίνουν τη μοναδική αίσθηση του μεγαλείου μιας 
άλλης εποχής.

Ποιες περιοχές να επισκεφθείτε και γιατί 
Γνωρίστε τα κορυφαία σημεία της Κούβας

Σάντα Κλάρα 
Αν και ιδρύθηκε το 1689 από τους κατοίκους του Ρεμέδιος για να προστατευτούν 
από τους πειρατές, είναι γνωστή από τη νεότερη ιστορία και την ιστορική νικηφόρα 
μάχη των επαναστατών με τα κυβερνητικά στρατεύματα, τον Δεκέμβριο του 1958. 
Εκεί βρίσκεται το μαυσωλείο και το μουσείο του Τσέ.

Καμαγουεϊ 
Η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας - της μεγαλύτερης της Κούβας - είναι μία 
από τις ιστορικότερες πόλεις του νησιού. Η περίεργη πολεοδομία του με τα αδιέξοδα 
σοκάκια και τους φιδωτούς δρόμους, για να προστατευθεί από επιδρομές πειρατών, 
το κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες αποικιακές πόλεις.

Σιενφουέγος 
H πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία βλέπει στον πανέμορφο κόλπο 
Μπαϊα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα και το κορυφαίο λιμάνι 
της Κούβας με πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ 
και τη Νέα Ορλεάνη και στην αρχιτεκτονική του απεικονίζεται η Γαλλική επιρροή.

Κάγιο Σάντα Μαρία 
Στην επαρχία της Σάντα Κλάρα και σε απόσταση 300 περίπου χιλιομέτρων από την 
Αβάνα βρίσκεται το νησάκι Σάντα Μαρία, που συνδέεται με την ενδοχώρα με ειδικής 
κατασκευής δρόμο μήκους 48 χιλιομέτρων.Ανακηρυγμένο από την Ουνέσκο σαν 
βιόσφαιρα ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, αποτελεί μοναδικό θέρετρο ξεκούρασης 
με 11 χιλιόμετρα αμμώδους παραλίας και πολυτελών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, 
που εντάσσονται αρμονικά και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Κάγιο Κόκο
Στη Βόρεια ακτή της Κούβας και ανατολικά του Βαραδέρο βρίσκεται ένα σύμπλεγμα 
νησιών που οι Ισπανοί τα ονόμασαν Jardines del Rey δηλαδή κήπους του βασιλιά. 
Η ονομασία δεν είναι τυχαία και υποδηλώνει την ιδιαιτερότητα του τοπίου. Πυκνή 
παρθένα βλάστηση και βιότοπος όπου βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη πουλιών με 
πιο χαρακτηριστικά τα ροζ φλαμίνγκο. Τα πολυτελή ξενοδοχεία και η μικρή οικοδόμηση 
έγιναν με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση και αποτελούν ειδυλλιακό περιβάλλον 
για ξεκούραση και ήσυχες διακοπές.

Κάγιο Λάργο
Στη Νότια πλευρά της Κούβας, στην φημισμένη θάλασσα της Καραϊβικής, βρίσκεται 
αυτό το μικρό αλλά με τις υπέροχες παραλίες νησάκι, μήκους 25 χιλιομέτρων. Η 
ξενοδοχειακή του υποδομή φτιάχτηκε την δεκαετία του ‘80 και έγινε γνωστό από τον 
τουρισμό, γιατί πριν την ανάπτυξή του ήταν ακατοίκητο. Η γνωστότερη παραλία του 
είναι η Πλάγια Σιρένα μήκους 2 χιλιομέτρων με ψιλή λευκή αμμουδιά και βαθυγάλαζα 
νερά, που προφυλάσσεται από τον άνεμο και τα κύματα.
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Ξενοδοχεία
Ποιο ξενοδοχείο να επιλέξετε στην 

Κούβα, ανά κατηγορία & περιοχή
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Το Meliá Cohiba προσφέρει πανοραμική θέα 
της θάλασσας και της πόλης. Βρίσκεται σε 
εξαιρετική τοποθεσία, μόλις 50 μέτρα από 
το διάσημο παραλιακό δρόμο Μαλεκόν στο 
Βεδάδο. Το ξενοδοχείο προσφέρει άνεση 
και κομψότητα με μοντέρνα διακόσμηση 
από Κουβανέζικο μάρμαρο και αναφορά 
στον κόσμο του πούρου και της διάσημης 
μάρκας Cohiba.  

HIGHLIGHTS
• Μοντέρνο αστικό κτίριο μπροστά στο 
θαλάσσιο μέτωπο της Αβάνα, κοντά στα 
βασικά πολιτιστικά αξιοθέατα και νυχτερινή 
διασκέδαση

• Άνετα και ευρύχωρα δωμάτια προσφέρουν 
υπέροχη θέα της Αβάνα και της θάλασσας, 
με δωρεάν Wi-Fi  και περιβάλλον 100% 
μη καπνιζόντων

• Απολαύστε ποικιλία Κουβανέζικης και 
διεθνούς κουζίνας στα μπουφέ και à la 
carte εστιατόρια

• Ανάταση την ημέρα γύρω από τη μεγάλη 
πισίνα, το τζακούζι και το γυμναστήριο

• Βραδινή ψυχαγωγία με ζωντανή Κουβανέζικη 
μουσική και εξαίσιο Havana Café

MELIA COHIBA
Εντυπωσιαστείτε από την Αβάνα

Το Paradisus Varadero βρίσκεται στην πιο 
διάσημη παραλία της Κούβας και προσφέρει 
πολυτελή διαμονή με τη σφραγίδα ενός 
ολοκληρωμένου πακέτου ψυχαγωγίας 
All Inclusive, με υπέροχες σουίτες και 
βίλες. Το μαγευτικό τροπικό περιβάλλον, οι 
εξωτικοί κήποι, οι ευρύχωροι κοινόχρηστοι 
χώροι και τα θεαματικά ηλιοβασιλέματα το 
καθιστούν ιδανική επιλογή για ζευγάρια, 
νεόνυμφους και οικογένειες.  

HIGHLIGHTS
• Χαλαρώστε στην πολυτέλεια των 
δωματίων με θέα στην θάλασσα, τους 
κήπους και τις πισίνες

• Απολαύστε την εξαιρετική εμπειρία 
του Royal Service (μόνο για ενήλικες) 
και της ειδικής υποδοχής οικογενειών

• Γευτείτε πανδαισία γεύσεων και 
αρωμάτων με μεγάλη επιλογή εστιατορίων 
(Κρεολική, Μεξικάνικη, Ασιατική, διεθνής 
κουζίνα)

• Διασκεδάστε και χορέψτε σε ένα από 
τα 10 μπαρ, όπου προσφέρονται κοκτέιλ 
και ποτά

• Αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό 
σας στο YHI Spa, όαση ηρεμίας με θέα 
την θάλασσα

PARADISUS VARADERO
Θέρετρο στην παραλία Playa Azul



2524

Βιώστε μία αυθεντική Κουβανέζικη εμπειρία σε 
αυτό το ολοκαίνουργιο αρχιτεκτονικό κόσμημα 
στο ιστορικό κέντρο του Σιενφουέγος. Προσφέρει 
άνεση και υπηρεσίες πολυτελείας με υπέροχη θέα 
στην πόλη και τον κόλπο από το εντυπωσιακό 
Roof Garden.

• Εξαιρετική τοποθεσία δίπλα στην κεντρική πλατεία 
και τα βασικά αξιοθέατα

• Μοντέρνα, κομψά και άνετα δωμάτια σε ουδέτερα 
χρώματα

• Δυνατότητα χρήσης πισίνας και σπα στα ξενοδοχεία 
La Unión και Jagua

Σύγχρονο, κομψό και άνετο, το Meliá Habana 
βρίσκεται απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο του 
Μιραμάρ και της Αβανέζικης ακτογραμμής. Προσφέρει 
πολυτελείς υπηρεσίες σε τροπικό σκηνικό γύρω 
από την τεράστια πισίνα με εξωτικούς κήπους και 
πανοραμική θέα της θάλασσας.

• Άνετα και ευρύχωρα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi

• Έξτρα πολυτέλεια με υπηρεσία The Level

• Γαστρονομική πανδαισία στα εστιατόρια La Scala 
& La Bella Cubana

MELIA ΗΑΒΑΝΑ
Μοντέρνο ξενοδοχείο

MELIA SAN CARLOS
Κομψότητα στο κέντρο του Σιενφουέγος

Ένα πολυτελές All Inclusive eco θέρετρο προορισμένο 
μόνο για ενήλικες. Φωλιασμένο ανάμεσα σε τροπικούς 
κήπους, προσφέρει κομψά, πολυτελή μπανγκαλόου, 
πισίνες, κέντρο αναζωογόνησης, όλα μπροστά στην 
ειδυλλιακή παραλία του Βαραδέρο.

• Γευστικές γαστρονομικές διαδρομές σε μπουφέ 
και à la carte εστιατόρια

• Στιγμές ανάτασης στο YHI Spa

• Ιδανικό για ζευγάρια και νεόνυμφους

PARADISUS
PRINCESA DEL MAR 
Πολυτελές θέρετρο σε κορυφαία παραλία

Το Meliá Varadero είναι παράδεισος από υπέροχους 
τροπικούς κήπους με άμεση πρόσβαση στη μαγευτική 
παραλία. Απολαύστε αξέχαστη διαμονή με την 
σφραγίδα ενός ολοκληρωμένου πακέτου ψυχαγωγίας 
All Inclusive. 

• Εντυπωσιακός χώρος υποδοχής με τεχνητή λίμνη

• Μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια και μπαρ, όλα 
με υπέροχη θέα

• Τροπικό περιβάλλον μερικά μέτρα από το Golf club

MELIA VARADERO
Αξέχαστες εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα
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LA UNION
CIENFUEGOS

JAGUA
CIENFUEGOS

MELIA 
SANTIAGO DE CUBA

MELIA 
INTERNACIONAL

MELIA
LAS AMERICAS

SOL 
PALMERAS

MELIA
CAYO COCO

MELIA
BUENA VISTA

MELIA
CAYO GUILLERMO

PARADISUS 
LOS CAYOS 

MELIA
SANTA MARIA

SOL 
SANTA MARIA
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PARADISUS
RIO DE ORO

MELIA 
LAS DUNAS

SOL
CAYO COCO

SOL
RIO DE LUNA Y MARES

GRAND HOTEL 
CAMAGUEY

SOL 
CAYO LARGO

Έτσι λέγονται στα Ισπανικά τα ιδιωτικά διαμερίσματα που προσφέρονται για ενοικίαση στην Κούβα και τα τελευταία 
χρόνια κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών που επιλέγουν μία οικονομικότερη λύση διαμονής. Μία τάση που 
αναπτύχθηκε ιδιαίτερα  την τελευταία πενταετία και κυρίως την περίοδο 2014-2017 που η αυξημένη ζήτηση του 
προορισμού έφερε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχείων, αυξάνοντας υπερβολικά το κόστος ταξιδιού. Είναι 
μία επιλογή που προσφέρει παράλληλα μια αυθεντική εμπειρία διαμονής σε Κουβανέζικη ατμόσφαιρα, είτε πρόκειται 
για αυτόνομα διαμερίσματα είτε για ενοικιαζόμενα δωμάτια σε μεγάλα σπίτια. Η παρουσία των ιδιοκτητών που 
ετοιμάζουν το πρωινό ,επιμελούνται της καθαριότητας και της φροντίδας των πελατών δίνουν ξεχωριστή αίσθηση 
φιλοξενίας και οικιότητας, χαρακτηριστικό γνώρισμα των Κουβανών, ενώ παράλληλα μας φέρνουν κοντά στον 
τρόπο ζωής και τις συνήθειες τους.

Όπως και στα ξενοδοχεία έτσι και στα σπίτια υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες, ποιότητες και τοποθεσίες. Εμείς 
έχουμε επιλέξει τα καλύτερα από αυτά με τα δικά μας αυστηρά κριτήρια, για να έχετε μία άνετη και ευχάριστη διαμονή.

Με την φροντίδα του Red Elephant, σας προσφέρουμε την εγγύηση του ποιοτικού νόμιμου καταλύματος με καλές 
υπηρεσίες σε κεντρική τοποθεσία και με εύκολη πρόσβαση στα σημεία ενδιαφέροντος της κάθε πόλης.

CASAS PARTICULARES
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