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Ένας εξαιρετικός συνδυασμός των δύο βασικότερων προορισμών της Κούβας - την ατμοσφαιρική 

Αβάνα με την νεοαποικιακή αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία, την έντονη νυχτερινή ζωή, την μοναδική 

μουσική σκηνή, και το εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια θέρετρα. 

 
 
 

Πάσχα στην Κούβα  
 
 

Αναχώρηση τη Μ. Τετάρτη στις 15 Απριλίου 2020 

με €1.690 ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό 
 

 

Λίγα λόγια για την Αβάνα 
Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού 

εποικισμού και της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών 

μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάσσοντας 

την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, 

βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των αρχιτεκτονικών μορφών - από την αποικιοκρατική στο 

μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ 

σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα ελκυστικό μείγμα ιστορίας, 

μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευτικό για την εποχή μας. 
 

 

Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο 
Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γαλαζοπράσινης 

θάλασσας, της λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη 

βόρεια ακτή, αποτελεί μοναδικό τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρατηγικά 

ανεπτυγμένο, τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. 

Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και 

νυχτερινή διασκέδαση. 
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Θετικά σημεία του ταξιδιού 

• Ιδανικός συνδυασμός ξεκούρασης και δραστηριοτήτων σε δύο από τα σημαντικότερα σημεία της 

Κούβας 

• Ολοκληρωμένη περιήγηση στις απόκρυφες πλευρές της Αβάνας και της Δυτικής πλευράς της 

Κούβας 

• Επιλεγμένα καταλύματα -  από ενοικιαζόμενα διαμερίσματα έως ξενοδοχεία πολυτελείας 

• Υπέροχος κόσμος, διασκέδαση, ατμόσφαιρα 60ς, μοναδική φύση, υπέροχες παραλίες, για 

χαλάρωση και ξεκούραση. Όλα τα ξενοδοχεία στο Βαραδέρο προσφέρουν all inclusive διαμονή 

• Αναλυτική περιήγηση στην ατμοσφαιρική παλιά Αβάνα και βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα  

• Δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών  

• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στην Αβάνα 
 

 

ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

15 Απριλίου 2020 με Turkish από Αθήνα & Θεσ/νίκη, 10 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις 
 

10 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις  
Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

SUPERIOR κατηγορία 
Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο 
*SPECIAL PRICE* 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

NACIONAL ΑΒΑΝΑ 5* 

GRAND MEMORIES ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* 
1.690 € 410 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 
 

10 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις  
Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

DELUXE κατηγορία 5* Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο 
δωμάτιο 

*SPECIAL PRICE* 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

MELIA COHIBA ΑΒΑΝΑ 5*  

PARADISUS ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* dlx 
1.880 € 440 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

Τιμές ισχύουν για αναχώρηση από την Θεσσαλονίκη 

Επιβάρυνση +50 € για αναχώρηση από την Αθήνα 

 

Special Price - Ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 15 Μαρτίου 2020 και 

για περιορισμένο αριθμό συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +100 € ανά 

άτομο. 

 

 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια (640 €) 

• Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή  έκαστος 

• Διαμονή, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά στην Αβάνα και Αll inclusive στο 

Βαραδέρο 

• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία στην Αβάνα και στο Βαραδέρο 

• Επίσκεψη του ιστορικού κέντρου της Αβάνας με είσόδους στο μουσείου του ρουμιού και στην 

μακέτα της Αβάνας με Έλληνα τοπικό συνοδό. 
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• Πανοραμική βόλτα της Αβάνας με Αμερικάνικο αυτοκίνητο αντίκα  

• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες Ελλήνων τοπικών αντιπροσώπων 

• Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 
  

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Έξοδα 

προσωπικής φύσεως 
 

Πτήσεις με την Turkish Airlines στις 15/4: 
 

Αναχώρηση από Αθήνα 

 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 

Αριθμός 

πτήσης 

Δρομολόγιο Ώρες 

πτήσεων 

Αριθμός 

πτήσης 

Δρομολόγιο Ώρες 

πτήσεων 

TK 1844 Αθήνα-

Κωνσταντινούπολη 

22.25–23.55 TK 1894 Θεσσαλονίκη-

Κωνσταντινούπολη 

21.30–22.45 

TK 183 Κωνσταντινούπολη-

Αβάνα 

01.45–08.05 TK 183 Κωνσταντινούπολη-Αβάνα 01.45–08.05 

TK 183 Αβάνα-

Κωνσταντινούπολη 

09.35–09.05 TK 183 Αβάνα-Κωνσταντινούπολη 09.35–09.05 

TK 1849 Κωνσταντινούπολη-

Αθήνα 

13.10–14.45 TK 1893 Κωνσταντινούπολη-

Θεσσαλονίκη 

19.10–20.35 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
 

- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ και ΤΕΛΙΚΕΣ 

- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους 

παρακάτω όρους  

- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά. ΠΡΟΣΟΧΗ!  Όπως είναι διεθνώς 

καθιερωμένο και εφαρμόζεται στα μεγάλα ξενοδοχεία, κατά την τακτοποίηση διατυπώσεων στην άφιξη, ζητείται η 

πιστωτική κάρτα ή κατάθεση μετρητών για κάλυψη τυχόν έξτρα καταναλώσεων κ.ά. προσωπικών δαπανών (PAY 

TV, Mini Bar, τηλέφωνα από το δωμάτιο κλπ.). Βεβαίως, κατά την αναχώρηση επιστρέφονται οι τυχόν καταβολές 

μετρητών ή ακυρώνεται το απόκομμα της πιστωτικής κάρτας. 
- Παραλαβή δωματίων: 15.00 & Παράδοση δωματίων: 11.00 
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- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - 

εξαρτάται από την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 

- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 

- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 

- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 

- Για το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου  

- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 

νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα 

αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 

Special Price 

Ειδική τιμή προγράμματος ισχύει για κράτηση & προκαταβολή έως τις 15 Μαρτίου 2020 και για περιορισμένο αριθμό 

συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 
 

 


