
 

 

Objazdówka po zachodniej i 
środkowej Kubie 

08.03.2023 – 23.03.2023 

 
 

Bilety lotnicze na Kubę - 3880 zł.  

Lot z Berlina do Hawany z przesiadką w Madrycie. 

23kg bagażu głównego + 10kg bagażu podręcznego  

 

Cena pobytu dla osoby nurkującej 2490 USD 

Cena pobytu dla osoby towarzyszącej 1890 USD 

 

Na miejscu 14 dni wg programu. 

 



 

 

Kuba to ostatni skansen motoryzacji z lat 40. i 50. XX wieku oraz architektury 

kolonialnej na Karaibach. Jeden z ostatnich krajów realnego socjalizmu. Kraj pełen 

skrajności i kontrastów. 

 

Na miejscu czekają na nas piękne widoki, słońce, błękitne Morze Karaibskie, ale 

przede wszystkim wspaniali ludzie, taniec, muzyka, rum i cygara 😎☀️🐳 

 

Poniżej znajduje się ramowy program wycieczki: 

 

08.03 – przylot do Hawany, transfer z lotniska do dzielnicy Havana Miramar, nocleg 

w hotelu 3***; dla chętnych spacer wieczorny po Hawanie 

09.03 – śniadanie, transfer z Hawany, zwiedzanie - willa Hemingwaya, 

transfer do Trynidadu, obiad na trasie. W zależności od godziny przyjazdu 

wieczorne wyjście do miasta; wyżywienie FB (napoje dodatkowo płatne) hotel 3*** 

w Trynidadzie albo w Playa Ancon. 

10.03 – dzień aktywności w Trynidadzie - wycieczka wozami konnymi do dżungli – 

Parku w Escambray; przejście wąwozem około godziny do wodospadu Cascade 

Javiera, kąpiel pod wodospadem (w zależności od opadów niekiedy wysycha); 

wizyta na rancho kubańskim; degustacja napoju Guarapo z trzciny cukrowej – (1-2 

euro, płatność we własnym zakresie); wieczorny wyjazd do miasta, muzyka na 

żywo – Casa de la Trova albo Casa de la musica; Ricon de la Salsa; 

11.03 – po śniadaniu wyjazd do Playa Giron, po drodze spacer po centrum 

Cienfuegos oraz wizyta w południowej dzielnicy willowej, panorama z dachu Palacio 

de Vallo (obiad). Kolacja w hotelu Playa Giron (wyżywienie FB) 

12.03 – 1 dzień nurkowy w Playa Giron: nurkowanie w morzu i jaskiniach – razem 2 

nurkowania (w jaskiniach mogą nurkować nurkowie z uprawnieniami minimum 

AOWD) 

13.03 – 2 dzień nurkowy w Playa Giron: nurkowanie w morzu i jaskiniach – razem 2 

nurkowania 

14.03 – 3 dzień nurkowy w Playa Giron: nurkowanie w morzu i jaskiniach – razem 2 

nurkowania 

15.03 – śniadanie, transfer do Viñales, po drodze zwiedzanie farmy krokodyli oraz 

wizyta w położonej na wysepce wiosce indiańskiej Guama; obiad w trasie; przyjazd 

do hotelu La Ermita w Viñales, wyżywienie HB (śniadanie i kolacja; napoje 

butelkowane oraz alkohole za dodatkową opłatą) 

16.03 – Viñales, wycieczka na farmę tytoniu, pokaz ręcznej produkcji cygar z 

możliwością ich zakupu (wydatek od 20-100 euro), wieczorne wyjście do klubu Polo 

Montanez (wstęp ok. 2 euro) albo lekcja salsy w hotelu La Ermita HB 



 

 

17.03 – śniadanie, transfer do Maria La Gorda - resortu nurkowego na zachodnim 

cyplu Kuby, wyżywienie FB (śniadanie, obiad, kolacja) 

18.03 – 4 dzień nurkowy w Maria La Gorda, nurkowanie w morzu – 3 nurkowania 

19.03 – 5 dzień nurkowy w Maria La Gorda, nurkowanie w morzu – 3 nurkowania 

20.03 – śniadanie, transfer do Hawany, zakwaterowanie w hotelu w dzielnicy 

Havana Vieja (Stare Miasto), kolacja na mieście, wieczorna wycieczka po mieście, 

najlepiej do klubu FAC (Fabrica Art. Cubana) indywidualne wydatki; 

21.03 – śniadanie, zwiedzanie Hawany: stare miasto, targ staroci, wizyta w 

muzeum rumu z degustacją, posiłek we własnym zakresie, wieczorne wyjście do 

miasta do lokalu z muzyką na żywo 

22.03 – śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko 

23.03 - przylot do Berlina w godzinach popołudniowych 

 

Cena: 

2490 USD osoba nurkująca 

1890 USD osoba nie nurkująca 

+ plus bilety 3880 zł 

 

Cena obejmuje : 

Transfery i objazdówka przez 14 dni około 1600 km. 

Zakwaterowanie wg programu: 

- Hotel w dzielnicy Miramar*** - BB (śniadanie) 

- Hotel Playa Las Cuevas*** (Trynidad) - FB (śniadanie, obiad, kolacja) 

- Hotel Playa Giron*** – FB (śniadanie, obiad, kolacja) 

- Hotel La Ermita*** (Vinales) - HB (śniadanie, kolacja) 

- Hotel Maria La Gorda*** – FB (śniadanie, obiad, kolacja) 

- Havana hotel 4**** na starym mieście 

Podczas transferów obiady: 

- La fiesta de Compostino x 2 obiady 

- Palac de Vallo - 1 obiad 

Aktywności wg programu 

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, muzeum rumu, 



 

 

-Trynidad - dzielnica kolonialna, wycieczka wozami do parku, kąpiel w 

wodospadzie, wizyta na ranczo, degustacja gujawy z rumem; wyjście wieczorne do 

miasta, muzyka na żywo - casa de la trova 

- 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, wizyta na plantacji tytoniu, wieczorne wyjście do 

klubu Polo Montanez 

 

Koszty dodatkowe: 

- wejściówki do muzeów, bilety wstępu do lokali, alkohole i indywidualne posiłki 

- wiza kubańska - 22 euro (wizy można wyrobić w biurach Nautica Poznań i 

Nautilus Kraków) 

- ubezpieczenie podróżno-nurkowe ok 200 zł 

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji ok 300 zł 

- wypożyczenie sprzętu nurkowego (oprócz balastu i butli) 

- wyżywienie inne niż w programie 

- opłaty za ewentualne testy covidove, ewentualny nadbagaż 

- napiwki 50 euro płetwonurek dla przewodników nurkowych, kierowcy autobusu i 

dla pilota kubańskiego, 30 euro osoba towarzysząca. 

  

Ceny na Kubie i cena imprezy podana jest w USD, ale ze względu na embargo USA 

dolar USD jest walutą prawnie zabronioną, dlatego płatności za imprezę przeliczane 

są na euro albo złotówki na dzień dokonywania wpłaty. 

 

Warunki płatności: 

Rezerwacja - podpisanie umowy i warunków uczestnictwa w imprezie.  

Wpłata 3880 zł na bilet lotniczy oraz opłata za ubezpieczenie od kosztów 

rezygnacji, jeśli jest chęć je wykupić.  

I rata 1000 USD płatne do 30.09.2022 

II rata wpłata pozostałej kwoty w USD do 10.02.2023 + 22 euro (wiza) + 

ubezpieczenie 

 
Zapisy i więcej informacji:  
PCN Nautica, ul.Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, biuro@nautica.poznan.pl 
Beata, tel: 693 835 356 (UWAGA: od 19 do 28 sierpnia jestem w Chorwacji, 
kontakt ze mną może być wówczas ograniczony) 

mailto:biuro@nautica.poznan.pl

