
 

 

Doživetje pristne Kube  
INDIVIDUALNO POTOVANJE 

ODHODI PO DOGOVORU 
 

- občutite očarljivo Havano in živahni južnjaški Santiago 

- doživite glavni štab ameriških revolucionarjev 
- čakata vas šarmantni Trinidad in čudovita Playa Ancon 

- doživetje pristne Kube pri domačinih - doma    

 
Kubansko doživetje vas popelje v vsestranski presek dežele – obiščete glavna in največja mesta Havana, 

Santiago de Cuba, Cienfuegos, Camaguey in Santiago de Cuba, velik poudarek pa je tudi na doživetju čutnega 
vzdušja Trinidada. Doživite in spoznate raznovrstne ekosisteme na otoku, od tropskega pragozda in kraške pokrajine 

ter tropskih plaž. Potovanje odlikuje sproščenost, stalen stik s toplim tropskim morjem in naravo, udobne nastanitve, 
v vse to pa so umeščeni ogledi znamenitosti in tudi nekaj lepih doživetij. 

 

 
 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V HAVANI.  
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNI DAN (SKUPAJ 12 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
 

 



 

 

 
PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 

 
 
1. dan HAVANA. Po pristanku ureditev obmejnih formalnosti in prevzem rent a car-ja ter prevoz do vaše nastanitve. 

Naprej srečanje z vodnikom, obiščete stari del mesta - kjer stoji katedrala in kjer kaže Havana svojo pravo staro 
podobo. Obiščete muzej ruma Havana Club. Po želji možno za doplačilo kosilo v kolonialnem središču ali prosto za 

lastna raziskovanja. Potem sedete v slovite stare kubanske avtomobile in si v njih privoščite za 1 h ogled novega 
mestnega jedra – avenija Malecon, Trg revolucije, predsedniška palača, Centralni park, Kapitol, univerza, predel 

Miramar. Prost večer, da zajamete Kubansko vzdušje. Po želji si zvečer proti doplačilu ogledate znamenito Tropicano. 

Nočitev v casa particulares. (P*) 

2. dan HAVANA – PINAR DEL RIO - VINALES. Po dnevu velemesta se izlet v naravo več kot prileže. Nadaljujete 
v "deželo borovcev ob reki" (Pinar del Rio), kjer je doma kubanski tobak proti  dolini Vinales, ki slovi kot najbolj 

slikovita kraška pokrajina na otoku. Kosilo možno v lokalni restavraciji za doplačilo. Sprehod po čudoviti pokrajini. 
Sledi še ogled majhne Taino Indian jame in pre-historic mural. Nastanitev v casa particulares. (P*) 

3. dan  VINALES - VARADERO. Naredite izlet v mesto  Matanzas in obisk Bellamar jame. Naprej nadaljevanje poti 
skozi Varadero in nastanitev v casa particulares. Prosto v čudovitem kotičku sredi bujne tropske narave in v bližini 
plaže. (P*) 

4. dan VARADERO – CIENFUEGOS – BOTANIČNI VRT – TRINIDADA/PLAYA ANCON. Na poti obiščete 

tobačno tovarno in v skladu s sezono tudi plantažo tobaka. Nadaljujete vožnjo v Cienfuegos, rojstni kraj Benija 
Moreja. Panoramski ogled mesta. Nato sledi ogled največjega botaničnega vrta na otoku in vstopite v kubanski biser 

- staro prestolnico sladkornega trsa Trinidad (Unesco). Panoramski ogled mesta Trinidad, kjer si ogledate Plaza Mayor 

in po želji katerega od muzejev: arheološki muzej, 'Museo Histrico Municipal', 'Romantico'. Sledi vožnja dalje do Plaže 
Ancon ter nastanitev v casa particulares. (P*) 



 

 

 

5. dan PLAYA ANCON/okolica TRININDADA – izlet v VALEE DE LOS INGENIOS in TRINIDAD. Ogled Playa 

Ancon in vožnja v slikovito dolino Los Ingenios. Z višinske panoramske točke si ogledate dolino ter obiščete plantažo 

sladkornega trsa. … Popoldne je prosto za ogled okoliških znamenitosti – lahko ga izkoristite za uživanje ob morju 
na Playa Ancon ali se izgubite v prijetnih kolonialnih ulicah Trinidada, ki je raj za fotografe in iskalce vzdušij! 
Nastanitev v casa particulares v Trinidad-u. (P*) 

6. dan TRINIDAD – CAMAGUEY – SANTO DOMINGO/BAYAMO. Morda jutranji skok v morje, ki mu sledi vožnja 

po nižinski Kubi med polji sladkornega trsa do Camagueya. V prestolnici kubanskih kavbojev se izgubite v labirintu 
ozkih uličic, potem pa popoldne nadaljujete vožnjo do izhodišča za naslednji dan – do Bayamo. Nastanitev v casa 
particulares. (P*) 

7. dan BAYAMO/SANTO DOMINGO – COMANDANCIA DE LA PLATA – SANTIAGO DE CUBA. Zjutraj se 

odpravite v slovito Comandacio de la Plata - hodite po stopinjah Che Guevare, Castra in drugih revolucionarjev, ki so 
od tu dve leti bojevali gverilsko vojno. "Comandacio" je eno izmed najbolj fascinantnih in avtentičnih kubanskih 

doživetij! Popoldne se odpravite proti Santiagu de Cuba. Po prihodu v Santiago se namestite v casa particulares in 
prosto v kubanski prestolnici salse in temperamentnih ritmov. (P* 

8. dan SANTIAGO DE CUBA. Santiago - zibelka kubanske glasbe in revolucije je zgrajeno na neštetih gričih in se 
ponaša s pisano karibsko tradicijo in kulturo. Ulice se v valovih dvigajo in spuščajo, krasijo pa jih raznobarvne 

kolonialne stavbe. V ozadju se kot kulisa nad mestom dviga gorovje Sierra Maestra. Ogledate si pokopališče Santa 
Ifigenia z mavzolejem Josea Martija, Trg Revolucije, Hišo Diega Velazqueza, Muzej Karnevala, Casa de La Trovo in 

Trdnjavo del Morro. Obiščemo še svetišče El Cobre, kjer je bil nekoč pomemben rudnik bakra in si ogledate cerkev 
"Naše milostne gospe" in kubanskih svetnikov. Nastanitev v casa particulares.  (P*) 



 

 

 

9. dan SANTIAGO DE CUBA – SANTA CLARA. Vožnja do Santa Clare in nastanitev v casa particulares. (P*) 

10. dan SANTA CLARA – HAVANA. Zdaj vas čaka še ena glavnih znamenitosti Kube - mavzolej Che Guevare. Tu 

so Chejevi revolucionarji zmagali v eni odločujočih bitk na poti h končni zmagi. Nadaljevanje vožnje do Havane in 
nastanitev v casa particulares. (P*) 

11. dan HAVANA – povratek v Evropo. V skladu s časom si privoščite prosto v središču Havane, zelo dobrodošlo 
za zadnje nakupovanje spominkov na to deželo ali pa zgolj zajamete vzdušje, v katerega ste najprej vstopili. Sledi 
še vožnja na letališče in vrnitev rent a car-ja. Konec potovanja.  

Kuba je socialistična država in zaradi posebne državne ureditve se lahko zgodi, da brez opozorila 
zaprejo nekatere muzeje ali pa so ogledi dovoljeni izključno domačim kubanskim skupinam. 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                                         1.090,00 € 
*Letalska vozovnica v ceno ni všteta. Okvirna cena povratnega leta iz Ljubljane ali okoliških letališč je od 600€ naprej. 
 

 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: nočitve po opisu, prevoz z rent a car-jem (ekonomski razred), ogled 

z lokalno angleško govorečim vodnikom v: Pinar del Rio – Vinales, mesto Trinidad, Santiago de Cuba in ogled Havane 
v starih kubanskih avtomobilih, stroške pridobitve kubanske turistične kartice, stroške priprave in organizacije 

potovanja. 

 
Nastanitev: Nočitve pri domačinih (Casas particulares) – preprosta namestitev pri domačinih. Vsaka hiša 

lahko oddaja eno ali več sob. V sobi je običajno ena velika postelja za dve osebi ali dve ločeni postelji. Vsaka soba 
ima svojo kopalnico z WC-jem. Domačini poskrbijo za brisače, včasih tudi za osnovno toaleto kot so milo, šampon in 

wc papir. V ceno ni vključena prehrana. Izbirate lahko med več jedmi, cena pa je okoli 8-12 EUR (doplačilo na kraju 

samem). 
 



 

 

Doplačilo po želji (na kraju samem):  
- kabare Tropicana v Havani 100 EUR. Cena vključuje prevoz, show in sedeže v sredini kabareja, welcome coctail, 1 

steklenico ruma na mizo, 1 brezalkoholno pijačo in manjši prigrizek. 
 

Cena ne vključuje (na osebo):  

- zavarovanje, gorivo in depozit za rent a car, 
- Razne vstopnine kjer potrebno, 

- mednarodni letalski prevoz iz Evrope. 
 

Doplačilo po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % od vrednosti potovanja, 
- zavarovanje z asistenco v tujini CORIS. 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list in kubansko vizo (turistični kartonček), ki ga priskrbi 
Agencija Oskar. Ob prijavi (vsaj 14 dni pred odhodom) je potrebno agenciji dostaviti čitljivo fotokopijo potnega lista. 

 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 
Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema. 

 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.  
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:     

Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice  PT – nočitev na busu, vlaku ali ladijska kabina      

H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 

 
 
 

http://www.nijz.si/

