Kubansko doživetje, 13 dni
Hoteli 3*,Casas particulares, zajtrk/polpenzion/polni penzion/vse vključeno
– občutite očarljivo Havano in živahni južnjaški Santiago
– doživite glavni štab ameriških revolucionarjev
– čakata vas šarmantni Trinidad in čudovita Playa Ancon

26.10.2022 do 07.11.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
ŠTIRI kubanska potovanja za ŠTIRI okuse!
Kubansko doživetje vas popelje v vsestranski presek dežele – obiščemo glavna in
največja mesta Havana, Santiago de Cuba, Cienfuegos in Camaguey, velik poudarek pa je
tudi na doživetju čutnega vzdušja Trinidada. Doživimo in spoznamo raznovrstne ekosisteme
na otoku, od tropskega pragozda in kraške pokrajine na zahodu (Vinales), preko močvirnega
območja Guama do hribovij tako na zahodu (Vinales), sredi otoka (Escambray) in seveda
najvišjega hribovja na jugu (Sierra Maestra).
V potovanje je vključenih veliko sprehodov in doživetij (džungelski slapovi, jezerca…),
gotovo pa je atraktivna potovalna komponenta tudi priložnost za skok v tropsko morje. Ne bo
nam manjkalo stika z domačini in tradicijo dežele, za vrhunec pa obiščemo gverilsko
oporišče velikih južnoameriških revolucionarjev!
Potovanje je intenzivno, z zgodnjimi odhodi in zmernimi prihodi v hotel bomo okrepili
doživetveno plat in izkoristek časa. Med dnevom pa si gotovo izborimo “siesto” na vožnji v
naslednje mesto. Hoteli in case nam služijo za prenočevanje – zasnovani so stabilno, vedno
pa koristi, če sopotnik opusti presežna pričakovanja.
Preberite si še:
Kuba – En dolar, en peso por favor
Kuba
Kuba
Che je mrtev. Naj živi naš Che!
Kuba- spomini in stari avtomobili
1. dan LJUBLJANA – EVROPA . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem primeru
prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti Havani. Prevoz do hotela.
Nočitev. (letalo, H)

2. dan HAVANA. Zajtrk. Čaka nas celodnevno raziskovanje mesta iz nekega drugega časa.
Najprej obiščemo stari del mesta – kjer stoji katedrala in kjer kaže Havana svojo pravo staro
podobo. Obiščemo tudi muzej ruma Havana Club. Po želji kosilo v kolonialnem središču ali
prosto za lastna raziskovanja. 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. Vrnitev v hotel. Po želji si zvečer
proti doplačilu ogledamo znameniti kabare Tropicana. Nočitev. (H, Z)
3. dan HAVANA – SOROA – PINAR DEL RIO – VINALES . Po dnevu velemesta se izlet v
naravo na zahodu več kot prileže. V Soroi obiščemo vrt orhidej, se sprehodimo po deževnem
gozdu in si privoščimo krajše uživanje ob kavici. Nadaljujemo v “deželo borovcev ob reki”
(Pinar del Rio), kjer je doma kubanski tobak. Vožnjo nadaljujemo v dolino Vinales, ki slovi kot
najbolj slikovita kraška pokrajina na otoku. Obiščemo prazgodovinski Mural in čas je za
kosilo v lokalni restavraciji. Po prihodu v Vinales še sprehod po čudoviti pokrajini. Namestitev
v casas particulares pri domačinih. Večerja in nočitev. (casas particulares, ZKV)
4. dan VINALES – GUAMA – CIENFUEGOS . Vstanemo zgodaj. Potem pa vožnja mimo
orjaških citrusovih in sladkornih plantaž proti polotoku Zapata. Obiščemo krokodiljo farmo,
kjer lahko vidimo dve vrsti krokodilov (tudi redkega kubanskega krokodila) in kjer vam z
lahkoto prodajo krokodilje izdelke (od zrezka do torbice…). Pot nas vodi dalje do vasice La
Boca de Guama, kjer si z ladjico ogledamo vasico prvotnih prebivalcev Tainos.Vožnja proti
Cienfuegosu. Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev. (H, ZV)
5. dan CIENFUEGOS – TRINIDAD/PLAYA ANCON . Zajtrk in prosto dopoldne na plaži. Po
kosilu na poti proti Trinidadu obiščemo atraktiven botanični vrt, ki mu sledi vožnja do
letovišča Playa Ancon. Namestitev v casas particulares in večerja. (casa particulares,
ZKV)
6. dan TRINIDAD/PLAYA ANCON - izlet v TOPPES DE COLLANTES TRINIDAD/PLAYA ANCON. Prost dan za užitek na tropski plaži in toplem Karibskem
morju. Kdor želi, se nam lahko pridruži na doživetem raziskovanju pogorja Escambray v
starem ruskem tovornjaku! V nacionalni park vstopimo pri mestu Topes de Collantes na
višini 770 metrov in uživamo v prijetni svežini. Privoščimo si čudovit 6 km 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! Piknik kosilo. Doživet
“nedeljski izlet”. Po povratku bo dovolj časa še za kopanje in obmorske užitke! Povratek v
hotel. Večerja in nočitev. (casa particulares, ZKV)
7. dan TRINIDAD/PLAYA ANCON – CAMAGUEY – SANTO DOMINGO/BAYAMO . Po
zajtrku sledi vožnja po nižinski Kubi med polji sladkornega trsa do Camagueya. V prestolnici
kubanskih kavbojev se izgubimo v labirintu ozkih uličic, potem pa popoldne nadaljujemo
vožnjo do izhodišča za naslednji dan – do obronkov najvišjega kubanskega pogorja Sierra
Maestra (nacionalni park). Večerja in nočitev. (H, ZV)

8. dan BAYAMO/SANTO DOMINGO – COMANDANCIA DE LA PLATA – SANTIAGO
DE CUBA. Zjutraj se po zajtrku odpravimo v slovito Comandacio de la Plata – hodimo 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! Po terenski vožnji do izhodišča nam za dosego našega cilja ostane le še okoli 3 km
hoje (in prav toliko nazaj!). Popoldne se odpravimo proti Santiagu de Cuba. Po prihodu
namestitev v casah in večerja. Potem pa izkoristimo kubansko prestolnico salse in
temperamentnih ritmov. (casa particulares, ZV)
9. dan SANTIAGO DE CUBA . Zajtrk. 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. Ogledali si bomo pokopališče Santa
Ifigenia z mavzolejem Josea Martija, Trg Revolucije, hišo Diega Velazqueza, Muzej
Karnevala, Casa de La Trovo in Trdnjavo del Morro. Še en večer salse? Nočitev.(casa
particulares, ZV)

10. dan SANTIAGO DE CUBA – EL COBRE – SANTA CLARA . Zajtrk. Čaka nas dolga
vožnja proti severu. Na poti obiščemo svetišče El Cobre, kjer je bil nekoč pomemben rudnik
bakra in si ogledamo cerkev “Naše milostne gospe” in kubanskih svetnikov. Vožnjo proti
Santa Clari popestrimo z zanimivimi zgodbami iz kubanske stvarnosti – s poudarkom na
revoluciji seveda. Namestitev v hotel, večerja in nočitev. (H, ZV)

11. dan SANTA CLARA – HAVANA . Zajtrk. Ogled Santa Clare, kjer je ena največjih
otoških znamenitosti mavzolej Che Guevare, tvorec naše zgodbe! Na poti proti Havani se
ustavimo v ribiški vasici Cojimar, od koder je Hemingway hodil na ribolov in obiščemo
Hemingwayev muzej. Dan zaključimo v Havani. Nočitev. (H, Z)
12. dan HAVANA - let v Evropo . Zajtrk. Prosti čas za še zadnje nakupe. V skladu s časom
odhod na letališče in polet proti Evropi. (Z, letalo)
13. dan EVROPA – LJUBLJANA . Polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani ali
bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja 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.
V času objave potovanja leti niso potrjeni, zato lahko pride do spremembe

programa prvi in zadnji dan potovanja.
Tobačno tovarno, plantažo tobaka ter sušilnico tobaka obiščemo v skladu s
sezono.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2337 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem - Kabare Tropicana v Havani
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV ** PAKET A
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 15 dni kritje S - posamično
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

Aktualna cena
2337 EUR

90,00 EUR

110,00 EUR
4,56 %
65,00 EUR
180,00 EUR
23,12 EUR

15,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (99 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, nočitve po spodnjem opisu, prehrano glede na oznake pri vsakem
dnevu potovanja, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom in drugimi vozili, slovensko
vodenje in lokalne vodnike, obisk Havana Cluba, ogled Havane v starih kubanskih
avtomobilih, ruski tovornjak za izlet v Toppes de Collantes, terenska vozila do izhodišča za
pohod do Comandancie, vse vstopnine po programu, stroške pridobitve kubanske turistične
kartice, stroške in organizacijo potovanja.
Namestitve (predvideno): HAVANA – hotel 3-4* nočitev z zajtrkom, VINALES: casas
particulares s polpenzionom, SANTA CLARA: hotel 3* s polpenzionom, TRINIDAD: casas
particulares s polpenzionom, BAYAMO/VILLA SANTO DOMINGO:
hotel 3*-4*s
polpenzionom, SANTIAGO DE CUBA: casas particulares s polpenzionom.
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 in
večerja.

Vstopnine: Havana Club, vožnja s starimi avtomobili, vrt orhidej, Mural Prehistory,
krokodilja farma, botanični vrt, ladjica v Guami, ruski avtomobili in kosilo, trekking
Comandancia La Plata, trdnjava El Morro, Ifigenija muzej, Diego Velasquez muzej.
VIZE: Slovenci potrebujemo potni list z veljavnostjo nad 6 mesecev od konca potovanja 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.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. Za vstop v državo je potrebno skleniti
obvezno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 19.08.2022
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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