
 

 

KUBA s počitnicami na Varaderu 
INDIVIDUALNA PONUDBA 

Odhodi po dogovoru 
 
- občutite očarljivo Havano in tropski Varadero  

- naj vas očara kraška pokrajina Vinales 
- romantični Trinidad in čudovita Playa Ancon 

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V HAVANI.  

POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNI DAN (SKUPAJ 11 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 

1. dan IZBRANO ODHODNO LETALIŠČE - HAVANA. Po pristanku ureditev obmejnih formalnosti. Prevoz do 
hotela. Nastanitev v hotelu v Havani. Nočitev. (H*) 

2. dan HAVANA – SOROA - PINAR DEL RIO – VINALES - HAVANA. Po zajtrku obiščete vrt orhidej v Soroi, se 

sprehodite po deževnem gozdu in si privoščite krajše uživanje ob kavici. Nadaljujete v "deželo borovcev ob reki" 
(Pinar del Rio), kjer je doma kubanski tobak. Na poti obiščete tobačno tovarno in v skladu s sezono tudi plantažo 

tobaka. Vožnjo nadaljujete v dolino Vinales, ki slovi kot najbolj slikovita kraška pokrajina na otoku. Kosilo v lokalni 
restavraciji. Obiščete Prazgodovinski Mural ter jamo Cueva de India, od koder vas čolni spet popeljejo na prostost… 
Še sprehod po čudoviti pokrajini, nastanitev v hotelu, večerja in… kaj pa zdaj? (H*, ZKV) 

3. dan HAVANA. Zajtrk. Po dnevu narave vas čaka celodnevno raziskovanje mesta iz nekega drugega časa. Najprej 

obiščete stari del mesta - kjer stoji katedrala in kjer kaže Havana svojo pravo staro podobo in obiščete tudi muzej 
ruma Havana Club. Po želji kosilo v kolonialnem središču ali prosto za lastna raziskovanja. Potem sedete v slovite 

stare kubanske avtomobile in si v njih privoščite ogled novega mestnega jedra – avenija Malecon, Trg revolucije, 
predsedniška palača, Centralni park, Kapitol, univerza, predel Miramar. Po želji si zvečer proti doplačilu ogledate 
znamenito Tropicano. Nočitev. (H*, Z) 



 

 

4. dan  HAVANA - GUAMA – CUEVA DE LOS PECES – PRAŠIČJI ZALIV – TRINIDAD/PLAYA ANCON. Zajtrk. 
Mimo citrusovih in sladkornih plantaž drvite proti polotoku Zapata. Obiščete krokodiljo farmo, kjer lahko vidite 

redkega kubanskega krokodila in kjer vam z lahkoto prodajo krokodilje izdelke (od zrezka do torbice …). Pot vas vodi 
dalje do vasice La Boca de Guama, kjer si z ladjico ogledate vasico prvotnih prebivalcev Tainos. Pot nadaljujete proti 

Prašičjemu zalivu, kjer je potekala ena najpomembnejših bitk malega Davida (Fidela) z Goljatom (CIA). V skladu s 

časom si privoščite skok v toplo morje pri jami LA CUEVA DE LOS PECES, 70 m globokem naravnem bazenu vzdolž 
prelomnice, ki je idealna za opazovanje koral in podmorskega bogastva … Vožnja do Trinidada/Playa Ancon, kjer si 
privoščite večerjo in počitek v prijetnem okolju. (H, ZV) 

5. dan PLAYA ANCON/TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO. Po zajtrku in (po želji) jutranjem skoku v 

morje se peljete v Santa Claro, kjer vas čaka še ena glavnih znamenitosti Kube - mavzolej Che Guevare. Tu so 
Chejevi revolucionarji zmagali v eni odločujočih bitk na poti h končni zmagi. Privoščite si raziskovanje mesteca, ki 

vas preseneti z mnogimi spontanimi doživetji. Danes vas čaka le še vožnja v Varadero, najbolj znano kubansko 
letovišče. Nastanite se v udobnem hotelu. Večerja in počitnice. (H*, Z, vse vključeno)  

 

6.-9. dan VARADERO. Prosto za uživanje in počitniške radosti v tropskem letovišču. (H*, vse vključeno) 

10. dan VARADERO – HAVANA – IZBRANO LETALIŠČE. Zajtrk in prosto do odhoda ne letališče v Havani. 

Mednarodni polet proti domu. (vse vključeno, L)     
 

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 OD:                                                                                          1.620,00 €    
*Povratna letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja in vam jo lahko uredimo v Agenciji Oskar. Cena letalske 

vozovnice iz Ljubljane ali okoliških letališč je od 600eur naprej. Odvisno od zasedenosti leta in sezone. 

 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: prevoz letališče – hotel – letališče, nočitve po spodnjem opisu, 

prehrana po opisu v programu, prevoze in oglede s klimatiziranim vozilom, obisk muzeja ruma Havana Club, ogled 
Havane v starih kubanskih avtomobilih, ogled tobačne tovarne v Vinalesu, kosilo v lokalni restavraciji, obisk krokodilje 

farme, obisk muzeja Playa Giron, lokalne vodnike, stroške pridobitve kubanske turistične kartice, vse vstopnine po 
programu, stroške priprave in organizacije potovanja. 



 

 

 
Nastanitev: HAVANA – hotel 4* z zajtrkom, PLAYA ANCON/okolica TRINIDADA: hotel 3* po sistemu "vse 

vključeno"/polnega penziona, VARADERO: hotel 4* po sistemu "vse vključeno". 
 

Doplačilo po želji:  

-  mednarodni letalski prevoz iz Evrope, letališke pristojbine in varnostne takse, 
- kabare Tropicana v Havani od 100 EUR. Cena vključuje prevoz, show in sedeže v sredini kabareja, welcome          

coctail, 1 steklenico ruma na mizo, 1 brezalkoholno pijačo in manjši prigrizek, 
-  doplačilo za enoposteljno sobo od: 276 EUR, 

-  prevoz z GoOpti do odhodnega letališča, več informacij ob rezervaciji, 

-  nadgradnja kategorije nastanitev. 
 

Doplačilo po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine. 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca dneva potovanja 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 za to potovanje ni. 

 
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 ...) 

 
 
 


