
 

 

Poročno potovanje Kuba s tropskim počitkom 15 dni  
 

HAVANA | VIÑALES | TRINIDAD | CAYO LAS BRUJAS 

 
Kuba je ena od najbolj vročih iskanih potovalnih destinacij na svetu. Z dih jemajočimi naravnimi lepotami, 

staromodnimi kolonialnimi zgradbami, bogato zgodovino, živo glasbo in čudovitimi plažami s tropsko vročino jo je 

absolutno treba odkriti. Z leti je največji otok na Karibih postajal vse bolj priljubljena destinacija tudi za 
poročna potovanja. V nadaljevanju naš najboljši vodnik poročnega potovanja na Kubi ... 

 
Cigare, rum in starinski avtomobili so morda prve stvari, ki vam pridejo na pamet, ko pomislite na Kubo, a ko enkrat 

stopite na soncu obsijan otok, ste kmalu izpostavljeni njegovim osupljivim prizorom. V pravem karibskem slogu so 

plaže in kristalno čiste vode prve, ki pritegnejo vašo pozornost - in to z dobrim razlogom. Na severni obali otoka 
Cayo Las Brujas – najmanjše naseljen na otoku Sabana – ni ničesar, kar bi vas lahko motilo. To je izjemno miren 

kraj. Odličen kraj za upočasnitev, sprostitev in uživanje v njegovem naravnem okolju z bogato floro in favno. Hotel 
Grand Aston je očarljiva lastnina in se nahaja tik ob zasebni plaži z belim peskom. In če si zaželite injekcije 

pustolovščine, je spektakularno morsko kraljestvo oddaljeno le s plavalno potezo – z dihalnimi maskami, ki vam 

omogočajo, da odkrijete podvodni svet mavričnih grebenov in tropskih rib. 
 

Zakaj ne bi svoje poročno potovanje združili z drugo od senzacionalnih destinacij? Odličen načrt za 
mladoporočence, ki iščejo dva kontrasta destinacij. Luksuzno nakupovanje butikov in barvito nočno življenje v 

Miamiju, Kuba pa ponuja idilične plaže, naravoslovne poti in starodavna mesta. 
 

Kdaj obiskati? Izberite sušno sezono od novembra do aprila je najboljši čas za obisk Kube. Januar in 

februar je idealen čas za ogled znamenitosti, vendar bi lahko prišlo do malenkost hladnejšega vremena za dopustnike 
na plaži. Z naraščajočo verjetnostjo dežja postaja Kuba od aprila do junija manj turistična in cenovno 

ugodnejša. Če ste se vedno spraševali, kako izgleda žetev tobaka, je to vaša priložnost! Karneval Santiago de Cuba 
in šolske počitnice v vročem juliju je najbolj naporno obdobje. Poleti je vročina skoraj nevzdržna, zato ne pozabite 

ostati hidrirani. Še en dober nasvet je, da se izognete sezoni orkanov od avgusta do septembra. 

 

 
 



 

 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA v HAVANI. 
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 16 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 

1. dan polet v HAVANO. Po pristanku sledi ureditev obmejnih formalnosti ter srečanje z lokalnim predstavnikom. 
Imate organiziran zasebni prevoz do vaše nastanitve. Prost večer, da zajamete Kubansko vzdušje. Nočitev v casa 

particulares. (P) 

2. dan HAVANA – zasebno voden ogled mesta in glasben show z večerjo. Zajtrk. Čaka vas raziskovanje 

mesta iz nekega drugega časa. Najprej obiščete stari del mesta, kjer stoji katedrala in kjer Havana kaže svojo pravo 
staro podobo. Obiščete tudi muzej ruma Havana Club ter si pogledate, kako se pripravi pravi koktajl. 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 ogledih prosto za samostojno 

raziskovanje in počitek. Zvečer vas čaka ogled kabaret show predstave z večerjo in enim koktejlom dobrodošlice 

(ostala pijača za doplačilo). To je kabaret, ki vključuje kubanske tradicionalne ritme, vpliv ruskega baleta, izjemne 
akrobate, razkošna oblačila, eleganco in prestiž. Nastanitev v casa particulares. (P, ZV) 

3. dan HAVANA – prosti čas. Zajtrk. Prosti čas za samostojno uživanje mesta. Havana je ena najbolj vznemirljivih 

in očarljivih prestolnic sveta, ki se ponaša z bogato kulturo in čudovito zgodovino. Od propadajočih zgradb in živahnih 

ulic je Havana polna s pisano kolonialno arhitekturo in muzeji do zgodovinskih utrdb in čudovitih graščin španskega 
sloga. To je mesto za sprehode in gledanje starinskih avtomobilov, ki se vozijo po betonskih ulicah, na uličnih vogalih 

poslušajo živo glasbo rumbe in se preprosto zabavate v osupljivih znamenitostih. Nastanitev v casa particulares. (P, 
Z) 

 

4. dan HAVANA – VINALES, zasebno voden ogled pokrajine in obisk tovarne cigar (210 km). Zajtrk. Sledi 

organiziran zasebni prevoz do doline Vinales. Vinales je ugnezden v Sierra de Los Organos in nudi neverjetne 
panorame ter najlepše barve na Kubi. Milijone let so reke glodale podzemne tunele v mehki apnenec in nastajale so 

mogočne jame. Nad njimi se je pokrajina sesedala in nastala je čudovita pokrajina mogotov. Sledi krajši treking po 

tem spektakularnem okolju, uživate v vzdušju mogotov nad vami in tobačnih ter kavnih polj okoli vas. Obisk tovarne 
cigar v mestu Pinar del Rio, kjer se seznanite s postopkom predelave. Nato še ogled jame Cueva de India. V jami 

lahko uživate v čudovitih konturah podzemnega sveta, nato pa se iz nje s čolni odpelje na prostost. Kosilo v tipični 
kubanski restavraciji vključeno. Vrnitev nazaj do nastanitve. Večerja in nočitev. Nastanitev v casa particulares. (P, 

ZKV) 

 
5. dan VINALES – zasebno voden pohod s sončnim zahodom. Zajtrk. Prosto dopoldne. Današnji dan je 

namenjen z doživljanjem narave in ogledom okolice peš. Ko se odpravite iz mesta Vinales, se sprehodite po dolini 
Silencio, dokler ne pridete do lokalnega nasada, kjer se seznanite s kmetijstvom regije in tudi z nekaterimi lokalnimi 

tradicijami, kot so petelinski boji. Nato nadaljujte do majhne jame, v kateri si lahko ogledate nekaj sekundarnih 
kamnitih tvorb, kot so stalaktiti in stalagmiti, in izveste več o izvoru imena te jame. Nato pridite do Lago del Valle 

del Capon, kjer se lahko tudi kopate. Na koncu vas odpeljejo do Finca El Paraiso, kjer boste priča čudovitemu 

romantičnemu sončnemu zahodu. Nočitev. (P, Z) 

6. dan VINALES – TRINIDAD (UNESCO), zasebna romantična večerja (575 km). Zajtrk. Organiziran zasebni 
prevoz naprej do mesta Trinidad. Trinidad je poleg Havane najbolj zgodovinsko mesto na Kubi. Je eno od Unescovih 



 

 

kulturnih znamenitosti na Kubi, ki je bilo zgrajeno v 19. stoletju na hrbtih trgovine s sužnji in sladkorjem. Postal je 
znana turistična destinacija za mladoporočence in popotnike, dostopen pa lahko le peš ali s konji. Domačini v 

Trinidadu še vedno jahajo konje po kamnitih ulicah in ikonične zgradbe so še vedno svetlo obarvane. Proti večeru 
imate rezervirano zasebno večerjo v restavraciji z že določenim meni-jem in vključeno steklenico vina. Uživajta v 
zasebnosti 2 uri. Nočitev. Nastanitev v casa particulares. (P, ZV) 

 

7. dan TRINIDAD, zasebno voden ogled mesta in doline Sugar Mill v starinskem vozilu. Zajtrk. Bodite 

glavni akter spektakularnega potovanja v starinskem avtomobilu do Valle de los Ingenios in Trinidad. Vzpnete se na 
vrh stolpa Manaca-Iznaga za čudovit razgled na pokrajino. Nadaljujte v Trinidad na kosilo v lokalni restavraciji in 

zatem se sprehodite po zgodovinskem središču mesta, kjer občudujete njegovo izjemno kolonijo arhitekture. 
Sprehodite se skozi La Plaza Mayor; obiščite muzej in mestni model (vstopnina vključena). Obisk tudi nekaj lokalnih 

kulturnih projektov in delavnice keramike. Brezplačna pijača je vključena v lokal baru. Prost večer v tem čudovitem 
mestu. V kolikor ste ljubitelji jedi na žaru priporočamo večerjo v Taberna La Botija (ni vključeno). Nočitev v casa 
particulares. (P, ZK) 

8. dan TRINIDAD – CAYO LAS BRUJAS (177 km). Zajtrk. Organizirana zasebna vožnja v Cayo Las Brujas. 

Nadaljujete potovanje s počitnicami in počitkom ob morju. Čudoviti koralni grebeni so tukaj odlični za snorkljanje in 
potapljanje; hotel nudi najem opreme za snorkljanje, kajake in katamarane ter organizira izlete. Oglejte si njihovo 

potovanje do neokrnjene plaže na Cayo Borracho. Druga bližnja atrakcija je San Pascual, ladja, zgrajena leta 1920 

iz armiranega betona v San Franciscu v Kaliforniji. Strmoglavila je blizu Cayo Francés pred skoraj 70 leti. Dnevi 
namenjeni počitku ob plaži na bazi all inclusive. Nočitev. Nastanitev v, sektor samo za odrasle (soba ocean view): 
Grand Aston Cayo Las Brujas (H, ZKV) 

 

9. – 14. dan CAYO LAS BRUJAS, romantične počitnice ob plaži. Zajtrk. Nahaja se v Jardines del Rey ("kraljevi 

vrtovi"), arhipelag ob severni obali Kube. Letovišče GRAND ASTON Beach Resort & Spa je postavljen na slikoviti 3 
km dolgi neokrnjeni beli peščeni plaži, potopljen med bujnimi vrtovi in le nekaj korakov stran od bleščečih azurnih 
voda. Nočitev. (H, ZKV) 

15. dan CAYO LAS BRUJAS – polet iz letališča HAVANA (310 km). Zajtrk. V skladu s časom sledi zasebna 
vožnja na letališče Havana. (Z) 

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/rooms/72/grand-aston-cayo-las-brujas-beach-resort---spa#room-2
https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/72/grand-aston-cayo-las-brujas-beach-resort---spa


 

 

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                                          pošlji povpraševanje 
 

 
Nastanitev: Nočitve pri domačinih (Casas particulares) – preverjena 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.  

 
Cena ne vključuje (na licu mesta):  

Vse kar ni navedeno kot vključeno, dodatna prehrana in osebna potrošnja. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % 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.  
 
 
 

http://www.nijz.si/

