НОВА ГОДИНА В РАЯ НА КАРИБИТЕ КУБА
(29 декември 2017 – 12 януари 2018)

Пред вас е програмата ни за едно новогодишно пътешествие до КУБА – със
съчетанието от богата история, недокосната природа и неподправена атмосфера из
павираните улици на нейните градове, тя лесно може да бъде определена като найкрасивата страна в Карибско море. Фактът, че Куба все още оцелява такава, каквато
е, сам по себе си е почти чудо. Но, въпреки ситуацията, тя продължава да очарова и
завладява посетителите, както със своите плажове, рифове и невероятно зелени
пейзажи, така и с музика, танци, колониална архитектура, та дори и ром, пури и ретро
автомобили... Ключът се крие в самите кубинци: приятелски настроени, добре
образовани, мъдри, горди, умеещи да оцеляват и да импровизират, да пеят и
мечтаят... Именно хората са усмивката и душата на острова, в условията на
множество вътрешни проблеми и противоречия. Знаем, че тук часовниците сякаш
бяха спряли за десетилетия наред, но трябва да се каже, че страната вече гледа и
към бъдещето – това е най-видно в затоплянето на отношенията с големия съсед и
доскорошен враг номер едно САЩ. Все пак доста неща остават непроменени –
салсата все така „тече” в кръвта на всеки един кубинец, надписите край пътищата
продължават гордо да гласят „Социализъм или смърт”, бейзболисти и балерини на
световно ниво още получават държавни заплати (около 25 евро на месец), а
плажните ивици и гъстите тропични гори остават приятно незастроени...
В нашето пътуване ще посрещнем Новата 2018-та на едно наистина райско място –
плажовете на остров Кайо Санта Мария (попадащ, за щастие, малко встрани от
основния туристически поток към Варадеро); ще посетим Тринидад, найавтентичното колониално градче в страната – тази година даже с нощувка повече там
(!); ще разгледаме Стария град на Хавана и ще обиколим любимите кръчми и
барове на Хемингуей; все пак няма да пропуснем и един от най-известните курорти в
света – гореспоменатия Варадеро, пък макар и само за 2 дни; ще отидем и до
красивите карстови хълмове на долината Винялес в западната провинция Пинар
дел Рио. Ще пробваме най-хубавите пури в света, ще танцуваме салса и румба в
някое от десетките заведения на Хавана или Триндад или пък да изгледаме
професионалистите от известното шоу „Тропикана”, а за „раздвижване” ще се
гмуркаме сред кораловите рифове и ще се разходим из планинските паркове в
централната част на страната. Заповядайте на Острова на Свободата – място, което
не прилича на никое друго по света...

ПРОГРАМА НА ПЪТУВАНЕТО
29 декември 2017: София – Париж – Хавана
Полети на Air France от София до Хавана през Париж, с излитане в 07:00 сутринта и
кацане в Куба около 21:25 ч вечерта местно време. Трансфер от летището до хотела,
нощувка в Hotel H10 Habana Panorama 4*.
30 декември: Хавана – Санта Клара – Кайо Санта Мария (400 км)
Сутринта се отправяме към Кайо Санта Мария (кайо е карибско-испанската дума за
пясъчен остров, често възникнал върху коралов риф). По пътя ще спрем да видим
Мемориала на Че Гевара в град Санта Клара – мястото на последната битка от
Кубинската революция (1953-1959), след която диктаторът Батиста напуска страната
и освобождава пътя за Фидел и компания. Продължаваме към крайната ни цел за
деня, пристигаме и се настаняваме в Hotel Melia Cayo Santa María 4½*, all inclusive.
Общо 4 нощувки ще имаме на острова, започва купона…
31 декември 2017 – 02 януари 2018: Кайо Санта Мария
Тук ще посрещнем НОВАТА ГОДИНА! Местните ще се погрижат да има хубава храна,
достатъчно питиенца, музика и танци, ще стане шоу!
Продължаваме с почивката и следващите дни – плаж, слънце, тюркоазени води,
идилия… Който иска, за разнообразие може да отскочи и до съседния Кайо
Енсеначос, известен също със страхотното си крайбрежие. Hotel Melia Cayo Santa
María 4½*
Кайо Санта Мария е част от архипелага „Хардинес дел рей” (в превод „Градините
на краля”), чиито острови се простират на повече от 200 км край северното
крайбрежие на Куба. Санта Мария е свързан с град Кайбариен на главната суша
чрез 48-километрово шосе, построено над водата (pedraplén на испански).
Първият хотел на Санта Мария е завършен през 2001 г, а днес общият им брой е
вече 9. Островът е известен най-вече със своите чудесни бели плажове, чиято
обща дължина е 13 км. Курортът е по-малко посещаван от известния Варадеро,
което се дължи и на по-голямата му отдалеченост от Хавана.
03 януари: Кайо Санта Мария – Тринидад (195 км)
Сутринта напускаме хотела и тръгваме към Тринидад – най-красивото колониално
градче на Куба, обект на културното наследство на ЮНЕСКО. Много е готино, пълно с
ресторанти, барове и музикални клубове! Задължителна спирка, а тази година ще
имаме не 1, а 2 нощувки там! И отбележете, след луксовете на 4-звездния хотел,
една вечер ще спим в дома на кубинско семейство, т.е. настаняването ще е в къщи
под наем (т.нар. casa privada или casa particular) – да подпомогнем малко и пообикновения кубински туризъм. Сигурен съм, че ще ви хареса... Стига с тоя all
inclusive! Нощувка.
Тринидад е като музей на открито. 500-те години история, испанската
колониална архитектура и характерна атмосфера са превърнали града в една от
главните забележителности на Куба. Простиращ се в рамките на едва няколко
пресечки, старият Тринидад е известен с колоритните си павирани улички,
къщите в пастелни цветове и красивите площади и църкви. Към това добавяме и
многобройните заведения с жива музика, отличаваща се с висока артистична
стойност. В близост до града се намира Долината на захарните мелници, също

под закрилата на ЮНЕСКО – в нея са останали около 70 имения, носталгичен
спомен от времената, когато производството на захар е било главно перо в
местната икономика (XIX в – началото на XX в).
04 януари: Тринидад и наоколо
Допълнителният ден в програмата, струва си да се остане още малко време в
района! Сутринта ще посетим Топес де Коянтес (Topes de Collantes) – паркрезерват в близките планини Ескамбрай, гответе се за лек трекинг (има опция и за
кон), плюс гмуркане под водопади, яко е... Някъде там ще спрем и за обяд. След това
– време за разположения близо до Тринидад плаж Анкóн, един от най-хубавите от
южната страна на острова... Втора нощувка в града, casa particular.
05 януари: Тринидад – Варадеро (265 км)
След закуска се насочваме към Варадеро – там ще се настаним в Hotel Melia Marina
Varadero 4*, all inclusive, общо две нощувки. Ако ви доскучае от плаж и мохито през
следващите дни, освен да посетите прочутата крайбрежна къща на американския
милионер Дюпон, може да опитате гмуркане на кораловия риф, риболов, плуване с
делфини, еднодневна екскурзия до Гуамá (индианско наколно селище с прилежаща
крокодилска ферма) и др.
Прочутият Варадеро се намира на тесния полуостров Икакос, на около 150 км
източно от Хавана. Със своята 20-километрова плажна ивица, палмови дървета и
прозрачни води, днес Варадеро е един от най-големите курортни комплекси на
Карибско море. Рибарско селище е съществувало тук още от края на XIX век, но
туризмът започва да се развива едва през 30-те години на ХХ в, когато
американският милионер Дюпон построява свое имение с голф игрище, частна
самолетна писта и яхтено пристанище. Къща на Варадеро със собствен плаж
става символ на богатство и престиж, и множество американци последват този
пример. Днес курортът разполага с повече от 20 000 стаи, които посрещат
годишно над един милион туристи.
06 януари: Варадеро
Свободна програма, релакс или може да опитате някой от многобройните
допълнителни турове. Втора нощувка в Hotel Melia Marina Varadero 4*.
07 януари: Варадеро – Хавана (150 км)
По някое време преди обед – трансфер от Варадеро до столицата Хавана.
Настаняване в хотела и свободна програма следобед. Някоя от предстоящите три
вечери в града – по желание посещение на известното кабаретно шоу „Тропикана
Клб”, отворило врати още през 1939-та и с голяма заслуга за разпространението на
кубинската музика и култура по света. Нощувка в Hotel H10 Habana Panorama 4*.
08 януари: Хавана
Днес ще разгледаме красивата кубинска столица с местен екскурзовод. След закуска
ще започнем тура на Хавана с посещение на крепостта La Cabaña, както и El Morro –
фарът, указващ подхода към пристанището, откъдето се разкрива гледка към целия
град. След това пешеходна обиколка на Стара Хавана с всички нейни по-интересни
забележителности: Plaza de armas; главната катедрала; El Capitoliо – по-голямо копие
на Белия дом във Вашингтон, където сега се помещава Кубинската академия на
науките; Хаванския театър; баровете La Bodeguita del Medio (любимото мохито на

Хемингуей) и El Floridita (с предпочитаната от него маргарита). В тази връзка – ще
отидем и до вилата му край града, Finca la Vigía, където писателят пише „За кого бие
камбаната” и „Старецът и морето”. Ще посетим и Музея на рома, където е
представена технологията за приготвяне на това ключово за острова питие – има
възможност и за дегустация на най-добрите селекции. Въобще – един чудесен ден,
нощувка в Hotel H10 Habana Panorama 4*.
Хавана се случва веднъж в живота. Романтиката и заразителна енергия на найголемия и оживен град на Карибите са вдъхновение на стотици филми, песни,
романи... Къде другаде ще видите американски автомобили от 60-те да се
надпреварват с руски лади, магазини за раздаване на строго определени
количества хранителни продукти на фона на изящни колониални дворци,
революционни лозунги „заглушени” от диви нощни купони? Не е трудно да
разберем защо лос абанерос (жителите на Хавана) обичат толкова много града
си. Тук топлите кристални води на Карибско море и над 500-те години бурна
история са оформили един от най-емоционалните и уникални със своята култура
народи на Латинска Америка. Любима територия на приключенци и пирати, добре
укрепено пристанище и център на търговията с роби на испанската корона,
столица на хазарта за американската мафия – Хавана е оцеляла пред всички
предизвикателства на вековете. С водещо значение за модерната латино
култура, Хавана е дала на света салсата и мамбото, рома „Хавана клуб”, пурите
„Коиба”, рисунките по стените на градските улици и образите на Че Гевара...
09 януари: Хавана – Винялес – Хавана (370 км)
Целодневен тур до впечатляващата долина Винялес в най-западната провинция
Пинар дел Рио. Това е един от най-красивите природни пейзажи в страната – серия
от варовикови хълмове (донякъде наподобяващи тези в Гуилин, Китай например),
издигащи се над зелени тютюневи полета. Скалният състав и карстът обуславят
множеството пещери и подземни реки, които се крият под възвишенията – ще
посетим една от тях – Cueva del Indio („Пещерата на индианеца”). Това е и един от
най-типичните провинциални райони на Куба – няма да е изненада, ако видим
guajiros (местните селяни), дъвчещи тютюн, бавно да орат с воловете си ръждивата
почва... Връщаме се в Хавана в късния следобед, последна нощувка на острова.
Hotel H10 Habana Panorama 4*
10 януари: Хавана – Париж
Свободно време до следобед, след това – трансфер до международното летище
Jose Martí за полет на Air France до Париж в 20:30 ч. Пристигаме там на следващия
ден (11.01).
11 януари: Париж
Кацане в Париж около 11:15 ч сутринта, трансфер до хотел близо до летището.
Свободен следобед и нощувка.
12 януари 2018: Париж – София
Полет до София в 10:10 и кацане в родината около 14:05 ч. Това е!

ЦЕНА: 2957 EUR на човек, за нощувка в двойна стая и група от 18-20 човека.
Доплащане за единична стая – 380 EUR.

Цената включва:
● самолетен билет на Air France София – Париж – Хавана – Париж – София;
● 4 нощувки със закуски в Хавана в хотел 4* (по местните стандарти!);
● 4 нощувки на all inclusive на о-в Кайо Санта Мария в хотел 4½* с включена
новогодишна вечеря;
● 2 нощувки със закуска в casa privada в Тринидад;
● 2 нощувки на all inclusive във Варадеро, хотел 4*;
● всички трансфери по маршрута със самостоятелен транспорт за групата;
● турове на Хавана, Тринидад и долината Винялес с местен екскурзовод;
● нощувката в Париж на връщане (11.01);
● водач от българска страна;
● медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR.

Цената не включва:
● летищни такси – около 457 EUR към датата на резервацията, възможна е промяна
до момента на издаване на билетите;
● цената на кубинската виза – 40 USD;
● допълнителните екскурзии на Кайо Санта Мария и Варадеро, и всички други
неупоменати посещения;
● посещение на „Тропикана Клуб” в Хавана – около 90 EUR, цената включва куверта,
както и трансфер от и до хотела;
● всички неупоменати в програмата хранения – това са обеди и вечери в Тринидад и
Хавана;
● посочената цена е за група от 18-20 човека, при група от 14-17 човека – доплащане
от 150 EUR на човек;
● бакшиши и разходи от личен характер.

Срокове за записване и плащане:
● 1500 EUR – при записване
● останалата част от сумата + летищни такси – до 17-ти ноември 2017.
Брой на участниците в групата – 14-22 човека.

Заповядайте! Венсеремос!
Ел Команданте Павел Нанков – съратник на Че Гевара

