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DZIEŃ 1.
Hawana. Przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - 
Havana. Przejazd do Hotelu 5*, zakwaterowanie w  pokojach 
i  odpoczynek. Na kolację powitalną zapraszamy do restauracji 
poza hotelem.

DZIEŃ 2.
Hawana. Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie miasta, które 
duchem zatrzymało się w latach 50-tych XX wieku. W programie 
m.in. Plac Rewolucji, Malecon, najstarsza część Havany 
z Katedrą i Placem Armii. W trakcie zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Następnie Muzueum Rumu oraz Bodeguita del 
Medio z  degustacją słynnego mojito. Powrót do hotelu i  po 
krótkim odpoczynku przejazd starymi samochodami na pokaz 
z wystrzałem z armat do Castillo el Morro, gdzie proponujemy 
kolację. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3.
Hawana - Pinar del Rio. Po śniadaniu zwiedzanie rozpoczniemy 
od przejazdu do Pinar del Rio, następnie zapraszamy do fabryki 
cygar Casa del Veguero i na plantację tytoniu. Kolejnym punktem 
w programie będzie Jaskinia del Indio, gdzie proponujemy rejs 
łodziami oraz Mural Prehistorii i punkt widowkowy Los Jazmines. 
Na lunch zapraszamy w Rancho de San Vincente.W godzinach 
popołudniowych powrót do hotelu i  odpoczynek. Na kolację 
zapraszamy do restauracji poza obiektem połączoną z  show 
Tropicana. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 4.
Hawana - Park Narodowy Cienaga de Zapata. Po śniadaniu 
wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd do Parku Narodowego 
Montemar w  Cienaga de Zapata. Wycieczkę rozpoczniemy 
od wizyty na farmie krokodyli, po zwiedzeniu której szybką 
łodzią przepływa się przez jezioro “Laguna Skarbów” do repliki 
wioski indiańskiej Guama. Następnie przejazd do Cienfuegos, 
określanego mianem “Perły Południa”. Miasto zostało założone 
przez Frnacuzów na początku XIX wieku nad przepiękną zatoką.  
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Zapraszamy na lunch i  następnie proponujemy spacer po 
najciekawszych miejscach miasteczka. Następnie przejazd 
do Topes de Collantes, Parku Narodowego położonego  
800 m n.p.m., w łańcuchu górskim Escombray, gdzie ukrywali się 
powstańcy Che Guevary. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu 3*.  
Kolacja w restauracji obiektu i nocleg.

DZIEŃ 5.
Topes de Collantes - Varadero. Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  obiektu i  wyjazd samochodami terenowymi z  napędem 6x6 
do PN Guanayara, gdzie przejście spacerem doprowadzi w górę 
do wodospadu El Rocio - możliwość pływania. Następnie lunch 
w restauracji i przejazd do Varadero. Zakwaterowanie w hotelu 
5* z opcją all inclusive i odpoczynek. Kolacja w restauracji hotelu.

DZIEŃ 6.
Varadero - Cayo Blanco. Po śniadaniu zapraszamy na całodniowy 
rejs katamaranem po Oceanie Atlantyckim z Varadero na Cayo 
Blanco. Rejs realizowany jest w  grupie międzynarodowej 
i  połączony z  wizytą w  delfinarium, nurkowaniem z  fajką przy 
rafie koralowej, obiadem z langusta, plażowaniem i pływaniem 
na otwartym oceanie w  drodze powrotnej. Na katamaranie 
open bar. Powrót do hotelu. Ok. godz. 19:00 zapraszamy na 
pożegnalną kolację. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7.
Varadero - Havana. Po śniadaniu, wykwaterowanie z  hotelu 
i  przejazd na lotnisku w  kierunku Havany. Przelot samolotem 
rejsowym do Polski. Przylot do Warszawy.
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