
 

 

Kubanska zimska pravljica 17 dni  
 

Ekskluzivno individualno potovanje  
Termin potovanja: 22. feb - 10. Mar 2019 

 

HAVANA | VIÑALES | CAYO LEVISA | CIENFUEGOS | TRINIDAD | SANTA CLARA | VARADERO 
 

 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
Vozni red letala:  
IB3243  22FEB  VCE MAD 1150 1430    

IB6621  22FEB  MAD HAV 1620 2040    

IB6620  09MAR  HAV MAD 2325 1415+1  

IB3244  10MAR  MAD VCE 1620 1845    

 

1. dan LJUBLJANA – BENETKE – HAVANA. Zbor v Ljubljani in prevoz do letališča v Benetkah. Sledi polet letala 
iz Benetk v Havano prek Madrida. Po pristanku sledi ureditev obmejnih formalnosti ter srečanje z lokalnim 

predstavnikom. Imate organiziran prevoz do vaše nastanitve. Prost večer, da zajamete Kubansko vzdušje. Nočitev v 

casa particulares. (letalo, P) 

2. dan HAVANA. 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. Kratek počitek in čas za kosilo v kolonialnem središču v tipični stari havanski restavraciji 

(po želji). 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. Na havanskih 

ulicah se zavrtite ob prvih kubanskih ritmih. Prosto za samostojno uživanje mesta. (Za doplačilo) možen ogled kabaret 



 

   

show predstave z večerjo. To je kabaret, ki vključuje kubanske tradicionalne ritme, vpliv ruskega baleta, izjemne 
akrobate, razkošna oblačila, eleganco in prestiž. Nastanitev v casa particulares. (P, ZK) 

3. dan HAVANA – VINALES (210 km). Zajtrk. Sledi organiziran 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 do El Palmaita, uživate v vzdušju mogotov nad 

vami in tobačnih ter kavnih polj okoli vas. Na poti spoznavate prijazne domačine, ki vam z nekaj sreče zvijejo cigaro 
ali vam ponudijo domače vino. Nadaljujete pot nazaj do nastanitve. Večerja in prost večer. Nočitev. (P, ZV) 

 

4. dan VINALES – izlet tovarna cigar. Zajtrk. Današnji dan je pester. Nadaljujete z doživljanjem narave in 
ogledom glavnih znamenitosti doline Vinales. Nadaljujete z ogledom jame Cueva de India. V jami uživate v čudovitih 

konturah podzemnega sveta, nato pa se iz nje s čolni odpeljete na prostost. Obiščete tudi prazgodovinski Mural. 
Ustavite se za kosilo v lokalni restavraciji. Naprej nadaljujete z ogledom mesta Pinar del Rio. Naredite stop, kjer 

poskusite lokalni liker Guayabita del Pinar in naprej sledi ogled tovarne cigar. Po ogledih vrnitev nazaj do nastanitve. 

Prost večer. Nočitev. (P, ZK) 
 

5. dan VINALES – trajekt otok CAYO LEVISA (52 km). Zajtrk. Pot nadaljujete do pristanišča, kjer se vkrcate 
na trajekt za prevoz do otoka Cayo Levisa. Namestitev v hotelu in večerja. Nočno kopanje – zakaj pa ne? Nočitev. 

Nastanitev v (predvideno): Hotel Cayo Levisa (H, ZV) 
 

6. in 7. dan CAYO LEVISA – počitnice!!! Zajtrk. Kočno ste na enih lepših kubanskih plaž, s fino belo mivko in 

turkiznim  morjem. Prepustite se počitniškemu dnevu in uživate v hotelu »polni penzion«. (H, ZKV) 
 

 
 
8. dan CAYO LEVISA – HAVANA (182 km). Zajtrk. Sledi privatna vožnja do vaše nastanitve v Havani. Prosto. Po 

želji se lahko samostojno odpravite do ribiške vasice Cojimar, od koder je Hemingway hodil na ribolov in obiščete 

tudi Hemingwayev muzej. Prost večer v Havani izkoristite čas za lastno raziskovanje in uživanje v vzdušju mesta ter 
nakupe. Počitek. Namestitev in nočitev pri domačinih. (P, Z) 

9. dan HAVANA – CIENFUEGOS (260 km). Zajtrk. Sledi prevoz do avtobusne postaje, odhod ob cca 07:30 uri. 

Avtobusni prevoz do mesta Cienfuegos, ki je rojstni kraj Benija Moreja (odhod ob 08:40 uri). Ob prihodu okoli 13 ure 

še organiziran prevoz do vaše nastanitve. Prosto za samostojno peš raziskovanje mesta ali po želji lahko aktivno, 
“bicikletarite” s kolesi  na raziskovanje mestnih trgov, nekateri so nalašč za filmske kulise, drugi odražajo kolonialno 

ozadje, tretji duh revolucije. Morda v kolikor vam čas dopušča naredite še izlet do Castillo de Jagua, ki se nahaja na 
vhodu zaliva Cienfuegos. Trdnjava, ki je bila zgrajena leta 1740 s strani špancev za zaščito zaliva pred pirati. V 
prestolnici kubanskih kavbojev se izgubite v večernem labirintu. Nočitev. Nastanitev v casa particulares. (P, Z) 

https://nautilus-tauchreisen.de/reiseziele/cuba/cayo-levisa/cuba-hotel-cayo-levisa/


 

 

10. dan CIENFUEGOS – plavanje z delifini – TRINIDAD (85 km). Zajtrk. Organiziran obisk Dolphinariuma, 
kjer boste lahko zaplavali z delfini. Po posebnem doživetju delfinov sledi nadaljevanje poti naprej. Vstop v kubanski 

biser – staro prestolnico sladkornega trsa Trinidad (Unesco). Tu se izgubite v prijetnih kolonialnih ulicah Trinidada, 
ki je raj za fotografe in iskalce vzdušij! Prosto za samostojno raziskovanje mesta in pridobitev orientacije. 

Priporočamo, da se sprehodite po mestu in si ogledate Plaza Mayor, ter po želji katerega od muzejev: arheološki 
muzej, Museo Historico Municipal, Museo Romantico. Nočitev in večerja. Nastanitev v casa particulares. (P, ZV) 

11. dan TRINIDAD. Zajtrk. Dopoldne se z lokalnim partnerjem odpravite na krajši ogled mesta ter obisk enega 
muzeja. Naprej imate prosto. Priporočamo izlet in ogled naravnega rezervata: Topes de Collantes reserve, ki se 

nahaja v bližnjem Escambray Mountains (okoli 35 min vožnje). To je naravno igrišče, napolnjeno z jamami, rekami, 

slapovi in bazeni. Uživajte v dnevu tukaj. Lahko se okopate v naravnih bazenih in si privoščite tuš pod slapom – eden 
najbolj slikovitih je Vegas Grande! Lahko pa se odpeljete oz. prekolesarite do bližnje plaže Alcona beach in naredite 

skok v morje ali pa se odpravite v Cueva de los Peces (se nahaja v okolici Playe Giron). Skrito, za nekaterimi drevesi 
boste našli luknje, napolnjene z vodo in polne rib! To je precej drugačna izkušnja, kjer plavate v jami, ki se povezuje 

z morjem s podzemljem kakih 100 m. Odlično za snorklanje. Tik ob jami je restavracija za osvežitev ali polni obrok. 

Vrnitev in prost večer v tem čudovitem mestu. V kolikor ste ljubitelji jedi na žaru priporočamo večerjo v Taberna La 
Botija. Nočitev v casa particulares. (P, Z) 

12. dan TRINIDAD – SANTA CLARA (175 km). Zajtrk. Nadaljevanje vaše poti proti mestu Santa Clara. 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. Navdušeni boste nad zgodbo kubanske revolucije in ogledom oklepnega vlaka, ki so ga 
uporabili revolucionarji, da bi napadli vladne čete, ki so jim pomagali obrniti revolucijo. Večerja in prost večer. Nočitev 
v casa particulares. (P, ZV) 

13. dan SANTA CLARA – VARADERO (227 km). Zajtrk. Nadaljevanje privatne vožnje v Varadero. Nadaljujete s 
počitnicami ob morju. Nočitev. Nastanitev v (predvideno): Hotel Sol Palmeras (H, ZV) 

14. – 15. dan VARADERO, počitnice ob plaži. Zajtrk. Zaslužen počitek ob plaži na bazi all inclusive. (H, ALL) 

16. in 17. dan VARADERO – HAVANA – BENETKE – LJUBLJANA. Zajtrk. V skladu s časom sledi še vožnja na 

letališče Havana in naprej polet letala nazaj proti Benetkam. Pristanek letala naslednji dan. Prevoz do Ljubljane. (ZK, 
letalo) 

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:                                      2.940 EUR 
  

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: prevoz Ljubljana – letališče Benetke – Ljubljana, letalski prevoz po 
programu iz Benetk, letališke pristojbine in takse, vsi privatni transferji letališče-hotel-letališče po programu, 9x 

nočitev v dvoposteljni sobi v casa particulares z zajtrkom po programu, 6 nočitev v hotelu s polnim penzionom v 
času počitnic (Cayo Largo in Varadero), prehrana po programu (Z=zajtrk, K=kosilo, V=večerja), vsi vmesni privatni 

prevozi med točkami po programu (vključno trajektni prevoz), ogledi po programu z lokalno angleško govorečim 

vodnikom ter potrebnimi vstopninami v: Havani, Vinales in Pinar del Rio, Trinidadu, Santa Clara; predstava in plavanje 
z delfini, kubanska prepustnica, 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.  

 
Kabare Tropicana v Havani, 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 licu mesta):  

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

Doplačila po želji (na osebo):  

- Kabare Tropicana predstava (okoli 110 EUR na osebo), 
- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % 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/

