KUBA
Hawana – Pinar del Rio – Cueva del Indio – Mural de la Prehistoria
Wioska Taina – Ferma Krokodyli – Cienfuegos – Trinidad
Valle de los Ingenios – Santi Spiritus – Camaguey – Santa Clara
DZIEŃ 1: PODRÓŻ NA KUBĘ
Odprawa biletowo-bagażowa na lotnisku i wylot na Kubę z międzylądowaniem w jednym
z europejskich miast. Przylot w godzinach wieczornych do Hawany. Zakwaterowanie w hotelu.
Odpoczynek po podróży. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: HAWANA
Śniadanie. Rano zaczniemy zwiedzanie stolicy Kuby – Hawany. W programie spacer po tętniącym
życiem bulwarze El Malecon i uliczkach hawańskiej starówki, które zostały wpisane na listę
UNESCO. Następnie udamy się na Cmentarz Krzysztofa Kolumba, który, jak mogłaby sugerować
nazwa, nie został tam pochowany. Odwiedzimy miejsce uznane za jedną z najważniejszych
nekropolii Ameryki Łacińskiej, gdzie pochowane są osobistości zasłużone dla Kuby. Kolejnym
punktem programu będzie Hotel National otwarty na skale w 1930 roku - do dziś jest
architektoniczną perełką oraz przejazd na Plac Rewolucji, na którym Fidel Castro wygłaszał
wielogodzinne przemówienia, a w 1998 roku święty Jan Paweł II odprawił mszę świętą.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: HAWANA
Śniadanie. C.d. zwiedznia Hawany, w programie: Capitol – neoklasyczny gmach zbudowany na
wzór waszyngtońskiego Kapitolu. Kolejnymi punktami programu jest Park Central wokoło którego
znajdują się piękne hotele i Wielki Teatr oraz Paseo del Prado – gdzie można podziwiać pracę
kubańskich artystów. Następnie zobaczymy Bazylikę i klasztor św. Franciszka zbudowane pod
koniec XVI w. i przebudowane później na styl barokowy. W programie również barokowa Katedra
wykonana z koralu, który został wycięty wraz z dużą ilością skał rafy koralowej, znalezionej na dnie
zatoki meksykańskiej. Następnie udamy się szlakiem Ernesta Hemingwaya, zobaczymy hotel Ambos
Mundos – dawny dom pisarza. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: PINAR DEL RIO – CUEVA DEL INDIO – MURAL DE LA PREHISTORIA
Śniadanie. Przejazd do prowincji Pinar del Rio, słynącej na świecie z przemysłu tytoniowego.
Wizyta w fabryce tytoniu, gdzie będzie możliwość zapoznania się ze sztuką zwijania cygar.
Następnie zwiedzimy grotę Cueva del Indio, gdzie przepłyniemy łodzią podziemną rzeką San
Vincente i zobaczymy jaskrawo pomalowany klif – mural (Mural de la Prehistoria), wykonany na
życzenie samego Fidela Castro. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: WIOSKA TAINA – FERMA KROKODYLI – CIENFUEGOS
Śniadanie. Nasz dzień rozpoczniemy od przejażdżki łodzią do wioski Taina, gdzie zobaczymy
zrekonstruowaną wioskę pierwotnych mieszkańców Kuby oraz odwiedzimy fermę krokodyli.
Powstała ona by uchronić przed wyginięciem gatunek kubańskiego krokodyla. Na fermie znajdziemy
krokodyle kubańskie (mniejsze) i zdecydowanie pokaźniejsze amerykańskie. Następnie przejazd
przez półwysep Zapata i chwila czasu wolnego na pięknej plaży Giron. Kolejnym punktem programu
jest miasto Cienfuegos, które zostało wpisane na listę UNESCO, zwane również „Kubańskim
Paryżem”. Zobaczymy Katedrę Niepokalanego Poczęcia z charakterystycznymi dwoma wieżami
i strzegącymi jej dwoma marmurowymi lwami oraz Thomas Terry Theater, Parque Jose Marti –
najpiękniejszy park na całej Kubie, Pueblo Nuevo, Palacio de Valle oraz przespacerujemy się aleją
Paseo del Prado. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: TRINIDAD – VALLE DE LOS INGENIOS
Śniadanie. Przejazd do Trinidadu – kolonialnego klejnotu Kuby wpisanego na listę UNESCO. Spacer
do serca starego miasta – Plaza Mayor otoczonego rezydencjami z czasów kolonialnych. Wizyta przy
barokowej katedrze Iglesia de la Santisima. Następnie odwiedzimy Tawernę La Canchanchara –
znajdującą się w pięknej kolonialnej rezydencji. Możliwość degustacji drinka z lokalnego rumu,
cytryny i miodu. Kolejnym punktem programu jest Valle de los Ingenios (Dolina Cukrowni)
również znajdującego się na liście UNESCO. Jednym z najokazalszych zabytków tego miejsca jest
Pałac Manaca Izanga i 45-metrowa dzwonnica, której dzwon obwieszczał początek i koniec pracy
niewolników. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7: SANTI SPIRITUS – CAMAGUEY
Śniadanie. Przejazd do Santi Spiritus w jego samym sercu znajduje się ogromny plac Serafin
Sanchez, czas na spacer spokojnymi uliczkami, gdzie podglądać będzie można typowe życie
Kubańczyków. Następnie przejazd do Camaguey – miasta ze wspaniałą starówką
i małomiasteczkową atmosferą, która sprawia wrażenie jakby czas się tu zatrzymał – będziemy
mieli okazję zobaczyć ją podróżując rikszami. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: SANTA CLARA
Śniadanie. W tym dniu pierwszym punktem programu będzie wizyta w Santa Clara przy
Mauzoleum Ernesti „Che” Guevary, gdzie w latach 1958-1959 toczyła się najważniejsza bitwa
rewolucji kubańskiej. Po drodze zobaczymy również pomnik Uśmiechniętego Papieża – pierwszy
pomnik Jana Pawła II na Kubie, upamiętniający jego wizytę w 1998 roku. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 9: ODPOCZYNEK
Całodzienny odpoczynek. Posiłki w formie All Inclusive. Nocleg.
DZIEŃ 10: ODPOCZYNEK
Całodzienny odpoczynek. Posiłki w formie All Inclusive. Nocleg.
DZIEŃ 11:
Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko w Hawanie, odprawa i wylot do Europy…
DZIEŃ 12:
Międzylądowanie w jednym z europejskich miast. Powrót do Polski

TERMIN: 27.11. – 8.12.2020
CENA: informacje dotyczące kosztów pojawią się w najbliższym czasie
ŚWIADCZENIA:
➢ przeloty samolotem rejsowym;
➢ na Kubie: przejazd autokarem klimatyzowanym;
➢ noclegi w hotelach ***/**** w pokojach 2os. z łazienkami;
➢ śniadania i obiadokolacje wg programu;
➢ ubezpieczenie NW i KL;
➢ opieka licencjonowanego pilota/ przewodnika.
WYDATKI PROGRAMOWE: opłaty lotniskowe + bilety wstępu + przewodnicy miejscowi
+ opłaty klimatyczne + napiwki + zestawy słuchawkowe: $.

!!! UWAGA !!!
Uczestnik musi posiadać paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki do Polski.

ZAPISY: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Kołobrzegu
tel. 660 831 572

