
Nurkowy Sylwester na Kubie
27.12.2018 – 11.01.2019

Poniżej znajdziecie ramowy program wycieczki:

Program grudzień 2019/styczeń 2020

27.12. – przylot do Hawany, transfer z lotniska do dzielnicy Centro Havana, noclegi 
w ,,casa particular”, spacer wieczorny po Hawanie
28.12. – śniadanie, zwiedzanie domu Ernesta Hemingwaya, transfer do Playa 
Ancon, obiad na trasie, zakwaterowanie w Hotelu Ancon przy plaży, opcja all 
inclusive;
29.12. – wyjazd do Trynidadu, przejazd bryczkami do dżungli – Parku w 
Escambray; kąpiel pod wodospadem; wizyta na rancho kubańskim; degustacja 
gujawy z rumem; wieczorny wyjazd do miasta, muzyka na żywo - casa de la 
musica; Roscon de la Salsa;



30.12. – poranne plażowanie lub wyjazd do Trynidadu, zwiedzanie miasta, obiad w 
hotelu, wyjazd do Playa Giron (hotel Playa Giron – opcja all inclusive), po drodze 
krótki przystanek w Cienfuegos, wizyta w centrum miasta oraz w południowej 
dzielnicy willowej, panorama z dachu Palacio de Valle
31.12. – nurkowanie w morzu i jaskiniach – 2 nurkowania; wieczór sylwestrowy w 
nadmorskim hotelu Playa Giron
01.01. – nurkowanie w morzu i w jaskiniach – 2 nurkowania
02.01. – nurkowanie w morzu i w jaskiniach – 2 nurkowania
03.01. – śniadanie, transfer do Viñales, po drodze zwiedzanie farmy krokodyli oraz 
wizyta w położonej na wysepce wiosce indianskiej Guama; przyjazd do hotelu La 
Ermita w Viñales, opcja HB (śniadanie i kolacja; napoje butelkowane oraz alkohole 
za dodatkową opłatą)
04.01. – Viñales, wycieczka konna na farmę tytoniu, pokaz ręcznej producji cygar z 
mozliwością ich zakupu, wieczorne wyjście do klubu Polo Montanez
05.01. – śniadanie, transfer do Maria La Gorda - resortu nurkowego na zachodnim 
cyplu Kuby, opcja FB (śniadanie, obiad, kolacja)
06.01. – Maria La Gorda, nurkowanie w morzu – 3 nurkowania
07.01. – Maria La Gorda, nurkowanie w morzu – 3 nurkowania
08.01. – śniadanie, transfer do Hawany, zakwaterowanie w ,,casa particular’, 
wieczorne wyjście do miasta
09.01. – zwiedzanie Hawany: stare miasto, targ staroci, posiłek we własnym 
zakresie, wieczorne wyjście do miasta do lokalu z muzyką na żywo
10.01. – śniadanie, czas wolny (ewentualne zakupy) uzależniony od godziny 
wylotu, transfer na lotnisko

Cena: 
2090 euro osoba nurkująca
1590 osoba nie nurkująca

+ plus bilety ok. 3500zł

Cena obejmuje :
- składkę na TFG, ubezpieczenie podróżne TU Europa;
- zakwaterowanie wg programu:
- Hawana – ,,casa particular” w dzielnicy Centro Havana (śniadanie)
- Playa Ancon – hotel - all inclusive
- Playa Giron – hotel – all inclusive
- Vinales – La Ermita – HB (śniadanie, kolacja)



- Maria La Gorda – FB (śniadanie, obiad, kolacja)
- transfery - łącznie około 1200 km
- 12 nurkowań - 6 nurkowań w rejonie Playa Giron, w tym w jaskiniach; 6 
nurkowań w parku Maria La Gorda
- wycieczki i zwiedzanie:
- Hawana – Plac Rewolucji, Dom Ernesta Hemingwaya, stare miasto, kluby 
muzyczne, targ staroci
-Trynidad, dzielnica kolonialna, wycieczka bryczkami do parku, kąpiel w 
wodospadzie, wizyta na ranczo, degustacja gujawy z rumem; wyjście wieczorne do 
miasta, muzyka na żywo - casa de la musica
- Cienfuegos – wizyta w centrum miasta i w dzielnicy willowej, wejście do Palacio 
de Valle
- Playa Larga – Guama – farma krokodyli, wizyta w skansenie wioski indiańskiej na 
wyspie Guama
- Vinales – wycieczka konno na plantację tytoniu, wieczorne wyjście do klubu Polo 
Mantanez

Koszty dodatkowe:
- wejściówki do muzeów, bilety wstępu do lokali, alkohole i indywidualne posiłki
- wiza kubańska - 22 euro

Zapisy i więcej informacji: 
PCN Nautica, ul.Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, 
biuro@nautica.poznan.pl
Beata, tel: 693 835 356 (dostępny po 1 czerwca 2019 – obecnie jestem w 
Indonezji)

mailto:biuro@nautica.poznan.pl

