Chejeva zgodba, 17 dni
Hoteli 3-4*, Casas particulares, nočitev/zajtrk, polpenzion/vse vključeno
– občutite očarljivo Havano in temperamentni Santiago
– štab ameriških revolucionarjev in kraški Vinales
– čaka vas šarmantni Trinidad in tropske plaže
– doživetje pristne Kube

17.12.2019 do 02.01.2020
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
ŠTIRI kubanska potovanja za ŠTIRI okuse!
Ko bi Che danes živel in bi vas želel vplesti v kubansko bistvo – bi za vas pripravil Chejevo
zgodbo! Lagodno in čutno je zastavljena, potujoča po vseh vzdušjih dežele, prelivajoča se v
ritmu in vsebinah … da vas zapelje v kubansko stvarnost, ki jo ne le spoznate, temveč
začutite in doživite!
Chejeva zgodba vas gotovo popelje v vsa glavna mesta in znamenitosti – tu so
očarljiva Havana in temperamentni Sanitago, čutni Trinidad, Chejeva Santa Clara, kavbojski
Camaguey,… A to je le osnova, na kateri gradimo potovalna bistva …
… tu je tropska narava in sprehodi po raznolikih konturah dežele – od tropskega
pragozda (Soroa) in kraške pokrajine na zahodu (Vinales), preko močvirnega območja
Guama, do hribovij v osrednjem delu otoka (Escambray) in seveda najvišjega hribovja na
jugu (Sierra Maestra) z enim od viškov – slavnim Comadaciom …
… tu je tudi toplo tropsko morje – turkizno enkratno na Cayu Coco in Cueva de los Peces
, pa bolj turistično počitniško z raznolikimi pridihi pri Trinidadu…
… tu je še stik in preplet s prijaznimi in temperamentnimi domačini, spletamo se z
njihovo sedanjostjo in zaživimo z njimi..
V vse to zdaj umestimo glavni motiv – zgodbo o revoluciji in Cheju, zgodbo o plesu na
ulicah in spremljajoči temperamentni glasbi, o sproščenem in spontanem življenju, ki se
nezadržno seli v nas same …
To je, dragi sopotniki – Chejeva zgodba! Sprošča in zateguje, vznemirja in pomirja,
zasanja in vzburja … Postavlja nas v vlogo glavnega igralca, ki bo Chejevo zgodbo lahko
pripovedoval drugim!

Preberite si še:
Kuba – En dolar, en peso por favor
Che je mrtev. Naj živi naš Che!
Kuba- spomini in stari avtomobili
Kuba s svojo Havano – še vedno “in”
Kuba, glasba in ples
1. dan LJUBLJANA – BENETKE – HAVANA. Zbor v Ljubljani v jutranjih urah in
organiziran prevoz do Benetk, od koder prek vmesnega letališča poletimo v Havano. Večerni
pristanek v Havani. Po ureditvi mejnih formalnosti, transfer do hotela. Nočitev. (letalo, H)
2. dan HAVANA. Po zajtrku nas čaka raziskovanje mesta iz nekega drugega časa. Najprej
obiščemo stari del mesta, kjer stoji katedrala in kjer Havana kaže svojo pravo staro podobo.
Obiščemo tudi muzej ruma Havana Club ter si pogledamo, kako se pripravi pravi koktajl.
Kratek počitek in čas za kosilo v kolonialnem središču. Potem sedemo v slovite stare
kubanske avtomobile in si v njih privoščimo ogled novega mestnega jedra – avenija Malecon,
Trg revolucije, predsedniška palača, Centralni park, Kapitol, univerza, predel Miramar.
Prevoz do hotela in nočitev. Po želji si za doplačilo ogledamo znamenito Tropicano. (H, Z)
3. dan HAVANA – SANTA CLARA – TOPPES DE COLLANTES. Zajtrk. Nato nas čaka
vožnja proti Santa Clari. Popestrili jo bomo z zanimivimi zgodbami iz kubanske stvarnosti – s
poudarkom na revoluciji seveda, saj nas čaka revolucionarna poslastica in ena največjih
otoških znamenitosti – mavzolej Cheja Guevare, tvorca naše zgodbe! Vožnja v gorsko
letovišče Toppes de Collantes (770m) – gorovje Esacambay, kjer nas preplavi svež, višinski
zrak. V skladu s časom obiščemo muzej kave in poskusimo več vrst te opojne pijače.
Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan TOPES DE COLLANTES – NP GUANAYARA – TRINIDAD. Zajtrk. Čaka nas
doživet pohod v čudovitem okolju pogorja Escambray. V starem ruskem tovornjaku se
odpeljemo do vstopa v narodni park Guanayara, kjer si privoščimo čudovit, nekaj kilometrov
dolg sprehod po tropskem zelenju in pestrem ekosistemu nacionalnega parka do
džungelskega slapu. Lahko se okopamo v naravnih bazenih in si privoščimo tuš pod slapom!
Čaka nas tudi kosilo. Po vrnitvi s sprehoda se popoldne spustimo do kolonialnega mesta
Trinidad. Namestitev, večerja in nočitev pri domačinih. (casa particular, ZKV)
5. dan TRINIDAD – izlet VALEE DE LOS INGENIOS. Zajtrk. Vstopimo v kubanski biser –
staro prestolnico sladkornega trsa Trinidad (Unesco). Najprej se skupaj sprehodimo po
mestu in si ogledamo Plaza Mayor, ter po želji katerega od muzejev: arheološki muzej,
Museo Historico Municipal, Museo Romantico. Vožnja v slikovito dolino Los Ingenios. Z
višinske panoramske točke si ogledamo dolino. Popoldne se po želji zapeljemo v Playa
Ancon. Vrnitev v Trinidad. Večerja in nočitev. (casa particular, ZV)

6. dan TRINIDAD – CAYO COCO. Zajtrk. Pot nadaljujemo proti severu, do slovitega
kubanskega letovišča Cayo Coco. Na poti se ustavimo še v mestecu Sancti Spiritus.
Namestitev v hotelu po sistemu vse vključeno. Nočno kopanje – zakaj pa ne? Nočitev.(H,
ZV)
7. dan CAYO COCO – počitnice!!! Zajtrk. Kočno smo na enih lepših kubanskih plaž, s fino
belo mivko in turkiznim morjem. Prepustimo se počitniškemu dnevu in uživamo v hotelu “all
inclusive”. (H, vse vključeno)
8. dan CAYO COCO – CAMAGUEY. Zajtrk in prosto dopoldne še za zadnji skok v morje.
Po kosilu sledi vožnja čez 27 km dolgi nasip do celine in naprej po nižinski Kubi med polji
sladkornega trsa in mogočnimi pašniki do Camagueya. V prestolnici kubanskih kavbojev se
izgubimo v večernem labirintu. Namestitev v hotelu in nočitev. (H, ZK)
9. dan CAMAGUEY – BAYAMO/SANTO DOMINGO. Zajtrk. Dan začnemo aktivno,
“bicikletarji” nas s kolesi popeljejo na raziskovanje mestnih trgov, nekateri so nalašč za
filmske kulise, drugi odražajo kolonialno ozadje, tretji duh revolucije. Po opcijskem kosilu ali
kavi v mestni kolonialni kavarni se odpravimo do izhodišča za naslednji dan, v pogorje Sierra
Maestre, kjer spomini na Castrovo revolucijo zaživijo. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
(H, ZV)
10. dan BAYAMO/SANTO DOMINGO – COMANDANCIA DE LA PLATA – SANTIAGO
DE CUBA. Zajtrk. Zjutraj se odpravimo v slovito Comandancio de la Plata – hodimo po
stopinjah Cheja Guevare, Castra in drugih revolucionarjev, ki so tu dve leti bojevali gverilsko
vojno. “”Comandancio”” je eno izmed najbolj fascinantnih in avtentičnih kubanskih doživetij!
Po terenski vožnji do izhodišča nam za dosego našega cilja ostane le še okoli 3 km hoje (in
prav toliko nazaj!). Popoldne se odpeljemo proti Santiagu de Cuba. Namestimo pri
domačinih, nato pa zaživimo s tistim, po kar smo sem prišli – temperamentnim vzdušjem
glasbe in plesa, kot ga ne moremo najti nikjer drugje! (casa particular, Z)
11. dan SANTIAGO DE CUBA. Zajtrk. Santiago – zibelka kubanske glasbe in revolucije, je
zgrajen na neštetih gričih, ter se ponaša s pisano karibsko tradicijo in kulturo. Ulice se v
valovih dvigajo in spuščajo, krasijo jih raznobarvne kolonialne stavbe, v ozadju pa se kot
kulisa nad mestom dviga gorovje Sierra Maestra. Se nam na raziskovanju utrne priložnost za
ples na ulici? Obiščemo “plesišče” Casa de La Trovo in se naužijemo vzdušja v njej?
Seveda! Ogledali pa si bomo tudi pokopališče Santa Ifigenia z mavzolejem Josea Martija,
Trg Revolucije, hišo Diega Velazqueza, Muzej karnevala in trdnjavo del Morro in z ladjico
zapluli po zalivu. Nočitev pri domačinih. (casa particular, Z)
12. dan SANTIAGO DE CUBA (HOLGUIN) – let v HAVANO – LAS TERRAZAS –
VINALES. Po zajtrku vožnja na letališče v Santiago ali v Holguinu in polet do kubanske
prestolnice. Že drvimo naprej proti hribovju Guaniguanico do Las Terrazas na prijetni
nadmorski višini okoli 500 metrov, s čudovitimi priložnostmi za sprehode po pokrajini

valovitih hribčkov, bogatih z raznovrstno floro in favno. Postanek za kosilo. Čaka nas še
vožnja do Vinalesa. Namestitev in nočitev pri domačinih. (casa particular, ZK)
13. dan VINALES. Zajtrk. Najlepše smo prihranili za konec! 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. Privoščimo si sprehod po tem
spektakularnem okolju do El Palmaita, uživamo v vzdušju mogotov nad nami in tobačnih ter
kavnih polj okoli nas. Na poti spoznavamo prijazne domačine, ki nam z nekaj sreče zvijejo
cigaro ali nam ponudijo domače vino. Pred ogledom jame Cueva de India se ustavimo za
kosilo, v jami uživamo v čudovitih konturah podzemnega sveta, nato pa se iz nje s čolni
odpeljemo na prostost. Obiščemo tudi prazgodovinski Mural. Vrnitev v Vinales, kjer se morda
na dodatno raziskovanje odpravimo na konjskem hrbtu? Nočitev pri domačinih. (casa
particular, ZK)
14. dan VINALES – izlet s katamaranom na Cayo Levisa. Po zajtrku se odpravimo na
severno obalo. Kratka vožnja s trajektom nas popelje na koralni otoček v arhipelagu de
Colorados. In kaj je lahko lepšega, kot da si proti koncu potovanja lahko privoščimo sproščen
počitniški dan v tropskem raju – uživamo v sončenju in kopanju, gotovo pa nas najbolj
navduši opazovanje podmorskega koralnega bogastva. Vključeno je tudi kosilo. Popoldne
vrnitev v Vinales in še en romantičen večer pod slikovitimi mogoti. Nočitev pri domačinih.
(casa particular, ZK)
15. dan VINALES – SOROA – COJIMAR – HAVANA. Zajtrk. Na poti proti Havani
obiščemo vrt orhidej v Soroi. Odpravimo se do ribiške vasice Cojimar, od koder je
Hemingway hodil na ribolov in obiščemo Hemingwayev muzej. Dan zaključimo v Havani.
Pred nami je silvestrska noč. Večeja v hotelu, potem pa se morda odpravimo praznovat v
mesto. (H, ZV)
16. dan HAVANA – let v EVROPO. Prost dan za lastno raziskovanje Havane ali zadnje
nakupe. Transfer na letališče in večerni polet proti Evropi. (letalo, Z)
17. dan EVROPA – BENTEKE – LJUBLJANA . Preko Pariza poletimo v Benetke, kamor
prispemo v popoldanskih urah. Transfer do Ljubljane. (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.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2988 EUR

Aktualna cena
2988 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb

140,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo na kraju samem - Kabare Tropicana v Havani
Zdr. zav. Mondial, do 22 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

4,56 %
420,00 EUR
60,00 EUR
110,00 EUR
25,09 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

20,00 %
3,50 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke
pristojbine in varnostne takse (92,11 EUR), prevoz do iz Ljubljane do letališča v Benetkah in
nazaj, notranji let Santiago de Cuba – Havana, nočitve po spodnjem opisu, prehrano glede
na oznake pri vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom in
drugimi vozili, izlet s katamaranom in vključenim kosilom, obisk Havana Cluba, ogled
Havane v starih kubanskih avtomobilih, ruski tovornjak za izlet v Toppes de Collantes,
terenska vozila do izhodišča za pohod do Comandacio, vse vstopnine po programu, stroške
pridobitve kubanske turistične kartice, slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške
priprave in organizacije potovanja.
Namestitve: HAVANA: hotel 3-4* z zajtrkom, TOPPES DE COLLANTES: hotel 3* s
polpenzionom, TRINIDAD: nočitev s polpenzionom pri domačinih, CAYO COCO: hotel 3-4*
po sistemu “vse vključeno”, CAMAGUEY: hotel 2-3* z zajtrkom, BAYAMO/VILLA SANTO
DOMINGO: hotel 3* s polpenzionom, SANTIAGO DE CUBA: nočitev z zajtrkom pri
domačinih, VINALES: nočitev z zajtrkom pri domačinih.
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 je vključen zajtrk, v
Trinidadu tudi večerja. V Vinalesu je večerja za doplačilo (po želji). Izbirate lahko med več
jedmi, cena pa je okoli 8-12 EUR (doplačilo na kraju samem).
Vstopnine: Havana Club, Hemingwayev muzej, tobačna tovarna, NP Guanayara, Cueva del
Indio, sušilnica tobaka, botanični vrt, pokopališče Santa Ifigenija, trdnjava El Morro.
Doplačilo po želji (na kraju samem):

– kabare Tropicana v Havani 110 €. Cena vključuje prevoz, show in sedeže v sredini
kabareja, welcome cocktail, 1 steklenico ruma na mizo, 1 brezalkoholno pijačo in manjši
prigrizek.
VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list in kubansko vizo (turistični
kartonček), ki jo priskrbi Agencija Oskar. Ob prijavi (vsaj 17 dni pred odhodom) dostavite
agenciji fotokopijo potnega lista.ZDRAVJE: Obveznih cepljenj za to potovanje ni. Za vstop v
državo je obvezna sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.
VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list ob vstopu v državo in
kubansko vizo (turistični kartonček), ki ga priskrbi Agencija Oskar. Ob prijavi (vsaj 17 dni
pred odhodom) je potrebno agenciji dostaviti čitljivo fotokopijo potnega lista.

ZAVAROVANJE: Za vstop v državo je obvezna sklenitev zdravstvenega zavarovanja z
asistenco v tujini.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Zavodu za zdravstveno varstvo
Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.: 386 (0) 1 586-39-00, fax.: 386 (0) 1 540-31 90,
info@zdravinapot.si.
VREME: Kuba ima tropsko klimo. Vse leto je primerno za kopanje in plavanje. Poleti se
temperature gibljejo okrog 30°C, pozimi pa okoli 24 – 28 stopinj. Deževno obdobje je od
maja do oktobra. Kratki nalivi so sicer možni skozi vse leto, vendar jih sonce hitro prepodi.
Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Kubanska hrana je raznovrstna in pestra. Vrti se predvsem okoli
priprave prašičjega in piščančjega mesa na več načinov. Priloge so ponavadi zelenjavna
juha, riž, črni fižol in veliko sadja. Jastog je rezerviran za turiste (v turističnih restavracijah –
drago), lahko pa se dobi jastogov rep (domača kuhinja – poceni). Kravjega in konjskega
mesa načeloma ne strežejo. Ribe so na voljo v obmorskih mestih.
Kava in gazirane pijače so na voljo povsod. Poskusite lahko tudi sveže sokove. Najbolj
razširjena alkoholna pijača je rum.
Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
VARNOST: Kuba je varna dežela. Kljub temu je pomembna previdnost, še posebej v krajih,
kjer je veliko gneče, kot so tržnice.
Priporočamo vam, da ste ves čas pozorni na osebno lastnino in da ne nosite na potovanje

dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov! Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo
morebitno izgubo.
OBLEKA: Na Kubi ni nobenih omejitev glede oblačenja. Kljub temu vam priporočamo
nevpadljiva in seveda udobna oblačila.
Pripravite se na toplo vreme in na možnost padavin. Kuba je tropska dežela. Večinoma
bomo lahko v lahkih poletnih oblačilih (kratki rokavi in hlače), kakšen topel kos obleke pa
nikoli ni odveč. Priporočamo tudi vetrovko oz. dežni plašč. Za pretežni del potovanja vam
priporočamo odprte čevlje (močnejše sandale z dobrim podplatom), za trekinge/sprehode pa
športne copate oz. lažje pohodne čevlje. Ne pozabite na kopalke in brisačo. Priporočamo
tudi zaščito pred soncem (glava, ramena, noge).
LOKALNA VALUTA: Na Kubi uporabljajo dve valuti, in sicer Moneda Nacional (lokalna –
za domačine) in Moneda Convertibil CUC.
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: Priporočamo gotovino v EUR (boljša menjava).
Najbolje je menjati denar že na letališču, možno pa je tudi na poti v večjih mestih. USD imajo
slabo menjavo; ob menjavi se zaračunava tudi dodatnih 10%. S kreditnimi karticami lahko
plačujete v bolj turističnih trgovinah, v večjih krajih lahko denar dvignete tudi na bankah z 11
% provizije – če kartica ne prihaja iz Amerike (american express, maestro), uporabo kartic
odsvetujemo. Sicer pa je na Kubi gotovina zakon.
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 15 do 20 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Kube v Slovenijo je 00386 +
območna št. (brez 0) + klicana številka. Klicna številka iz Slovenije na Kubo je 0053 +
območna št. (brez 0) + klicana številka. Pokritje vašega mobilnega omrežja preverite pri
vašem operaterju. Telefoni in internet so na voljo v večjih krajih.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost je 110/220 V. Vsi hoteli nimajo enakih vtičnic kot jih
uporabljamo doma, zato priporočamo, da s seboj vzamete poseben podaljšek (dva ravna
ploščata vtiča; doma uporabljamo okrogle).

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 110 860 km2
Prebivalstvo: cca. 11 milijonov
Glavno mesto: Havana
Jezik: španski
Vera: rimskokatoliška 85%, protestantizem, jehove priče, judovstvo;

Ureditev: komunistična država, 15 provinc, predsednik države: Raul Castro Ruz
Lokalni čas: GMT -5
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 21.03.2019
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.
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, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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