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KUBA – wyprawa w rytmie kubańskiej salsy 
 
Trasa: Hawana – Portagas – Cojimar – Pinar del Rio – Valle de 
Vinales – Santiago de Cuba – Bayamo – Camaguey – Sancti 
Spiritus – Dolina Ingenios – Trinidad – Cienfuegos – Santa Clara – 
Varadero 
 
 
 
Kuba – egzotyczne państwo Karaibów, oferujące znakomite plaże z 

białym piaskiem. Jego stolica, Hawana, to miejsce, w którym króluje nocne życie, wypełnione muzyką, 
salsą, rumbą, tańcem zmysłów i gorącym, południowym temperamentem. Panujący w Hawanie klimat jest 
po prostu niepowtarzalny i trudny do opisania... Atmosfera tego miasta urzekła m.in. Ernesta Hemingwaya 
i Franka Sinatrę, którzy byli tam częstymi gośćmi. Kuba to uśmiechnięci mieszkańcy, stare, amerykańskie 
samochody na ulicach, najlepsze, cenione na całym świecie cygara, a także „woda życia” - czyli rum. Na 
Kubie zrodził się popularny drink mojito i właśnie w swojej ojczyźnie smakuje on najlepiej. Jednym z 
najstarszych, założonych przez Hiszpanów, miast, jest Trinidad, będący perłą kubańskiej architektury i 
zarazem jednym z najlepiej zachowanych kolonialnych miast w obu Amerykach. Innym ciekawym 
miastem jest Santa Clara, gdzie zobaczyć można mauzoleum Che Guevary, a także szereg pamiątek 
związanych z kubańską rewolucją...     
 
Największe atrakcje:  

 Hawana – roztańczona w rytmie salsy kubańska stolica 

 Partagas i słynne kubańskie cygara 

 Rum – zwany na Kubie „wodą życia” 

 Cojimar – tu Ernest Hemingway trzymał swoją łódź i miał ulubioną restaurację na lunch 

 Pinar del Rio – jedna z najpiękniejszych prowincji na wyspie; rozległe plantacje tytoniu 

 Santiago de Cuba – stolica muzyki afrokubańskiej 

 Virgen de la Cardid del Cobre – najważniejsze miejsce pielgrzymokowe na wyspie 

 Trinidad i Cienfuegos – jedne z najlepiej zachowanych miast kolonialnych 

 Dolina Ingenios – zabytkowe cukrownie i młyny cukrownicze (UNESCO) 

 Santa Clara – pamiątki kubańskiej rewolucji i jej przywódcy, Che Guevary 

 Największy karaibski kurort z doskonałymi plażami - Varadero 
 

 Termin:     Cena:     
 20.02 – 04.03.2018r.   5190 zł + 1909 USD 
 24.04 – 06.05.2018r.   5190 zł + 1909 USD     
 09.10 – 21.10.2018r.   5190 zł + 1909 USD 
 06.11 – 18.11.2018r.   5190 zł + 1909 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Hawana (-/-/K)   
Wylot z Warszawy, przelot do Hawany. Nocleg w Hawanie.   
 
Dzień 2 Hawana  (S/-/K) 
Zwiedzanie Hawany Kolonialnej. Spacer po Centrum Historycznym (UNESCO), które jest świadectwem 
barwnej historii kubańskiej, zachwyca okazałymi zabytkami architektury miejskiej, wojskowej i religijnej 
XVI wieku. Zwiedzimy starą portową fortecę El Castillo de la Real Fuerza, Plaza de Armas ze słynnymi 
pałacami, Plaza de la Catedral z najpiękniejszym kościołem barokowym w Ameryce Łacińskiej. Następnie 
przejedziemy do dzielnic Hawany Nowoczesnej – Avenida de los Presidentes, Plaza de la Revolution. 
Następnie odwiedzimy szkołę rumby, gdzie będziemy mieli okazję poznać podstawowe kroki tego tańca, 
który narodził się na Kubie. Rodzaj zabawy zwanej rumba powstał wśród byłych niewolników oraz ubogiej 
ludności zamieszkującej peryferyjne dzielnice miast. Nocleg w Hawanie. 
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Dzień 3 Hawana – Partagas – Cojimar (S/-/K) 
Zwiedzanie Partagas - fabryki cygar, wytwarzającej ręcznie większość słynnych kubańskich cygar takich 
jak: Monte Cristo, Cohiba, Romeo y Julieta. Następnie zwiedzanie Muzeum Rumu, gdzie zobaczymy, jak 
się wytwarza „wodę życia” Kuby, czyli najróżniejsze odmiany rumu. Przejazd do ulubionej przez 
Hemingwaya i uwiecznionej w opowieściach „Stary człowiek i morze” i „Wyspy na Golfsztormie” wioski 
rybackiej Cojimar. Przejazd do Muzeum Hemingwaya położonego na wzgórzu Bacalao, z którego 
roztacza się wspaniały widok na Hawanę. Po kolacji (fakultatywnie) przejazd do Tropicany – rewia pod 
gołym niebem w największym kabarecie na świecie, gdzie na obrotowej scenie występują liczne orkiestry, 
zespoły muzyczne, ponad 200 tancerek i tancerzy. Nocleg w Hawanie. 
 
Dzień 4 Pinar del Rio – Valle de Vinales (S/-/K)   
Wyjazd do położonej na zachód od Hawany słynnej z uprawy tytoniu prowincji Pinar del Rio (UNESCO). 
O prowincji mówi się, że należy do najpiękniejszych na całej wyspie. Następnie przejazd przez wapienne 
doliny pasma gór Sierra de los Organos. Zatrzymamy się przed malowidłem El Mural de la Prehistoria. 
Przejazd wśród szmaragdowych, nefrytowych i zielonych pól, mających swoje kolory od uprawianych tutaj 
gatunków tytoniu do Indiańskiej Jaskini (Cueva del Indio), która powstała miliony lat temu w erze jurajskiej, 
a na nowo została odkryta w 1920 roku. Przejażdżka łódką po mlecznozielonej rzece, wśród 
różnorodnych formacji skalnych, licznych stalaktytów i stalagmitów. Nocleg w Hawanie. 
 
Dzień 5 Santiago de Cuba (S/-/K) 
Transfer na lotnisko w Hawanie, przelot do Santiago de Cuba, drugiego co do wielkości miasta Kuby. 
Santiago de Cuba uważane jest za stolicę muzyki afrokubańskiej oraz kolebkę rewolucji. Zwiedzimy Dom 
Diego Velazqueza - gubernatora Kuby - jeden z najstarszych domów kolonialnych Ameryki oraz Cuartel 
Monada pełne rewolucyjnych pamiątek. Odwiedzimy Castillo del Morro, gdzie mieści się Muzeum 
Piractwa. Zobaczymy: katedrę, schody łączące dolne i górne miasto - calle Pedro Pico, cmentarz Santa 
Efigenia z grobami zasłużonych mieszkańców: m.in. Jose Marti, rodzina Bacardi). Wieczorem, dla 
chętnych, wyjście do Casa de la Musica, gdzie przy dźwiękach muzyki afrokubańskiej poczuć można 
prawdziwą atmosferę miasta. Nocleg w Santiago de Cuba. 
 
Dzień 6 Bayamo – Camaguey (S/-/K)  
Wyjazd w kierunku Camaguey. Wizyta w Sanktuarium Maryjnym Matki Boskiej Miłosiernej, patronki Kuby - 
Virgen de la Cardid del Cobre, najważniejszego miejsca pielgrzymkowego wyspy. Do El Cobre 
pielgrzymują katolicy i wyznawcy santerii- synkretycznej religii, popularnej w Ameryce Łacińskiej, będącej 
pochodną starcia katolicyzmu z wierzeniami afrykańskimi, głównie z plemion Joruba. Przejazd do Bayamo 
i spacer po kolonialnym mieście założonym w 1513 roku. To stolica prowincji Granma, a ten rejon był 
ważny w kubańskiej walce o wolność i posiada bogate zabytki i atrakcje. W tym miejscu został zastrzelony 
Jose Marti. Wizyta w lokalnym Casa de Musica, gdzie poznamy kroki salsy. Przejazd do Camaguey i 
zwiedzanie: plac San Juan de Dios, plac Carmen, kościół Matki Boskiej Mercem, domy kupieckie, dom 
bohatera narodowego - Ignacio Agramonte, kościół Nuestra Senora. Nocleg w Camaguey. 
 
Dzień 7 Sancti Spiritus – Dolina Igenios – Trinidad (S/-/ALL) 
Wyjazd w kierunku Trinidadu. Po drodze krótki przystanek w Sancti Spiritus, kolonialnym mieście, jednym 
z najstarszych miast Kuby założonym w w 1514 roku. Następnie zatrzymamy się w Dolinie Ingenios, 
dolinie zabytkowych cukrowni czy młynów cukrowniczych (UNESCO). Jedną z wielu posiadłości 
cukrowych magnatów jest Manaca Iznaga. Obok zabytkowej hacjendy stoi okazała wieża Iznaga, niegdyś 
jedna z najwyższych budowli na wyspie, z której obserwowano pracę niewolników. Dzisiaj pełni funkcję 
wieży widokowej, z której podziwiać można krajobrazy. Późnym popołudniem przyjazd w okolice 
Trynidadu. Nocleg k/Trinidadu.  
 
Dzień 8 Trinidad (ALL)   
Zwiedzanie  do Trynidadu – jednego z najlepiej zachowanych miast kolonialnych w obu Amerykach 
(UNESCO). W programie: Playa Mayor – zachwycający pałac zbudowany w 1522 roku, otoczony przez 
fascynujące historyczne budynki, parafialny kościół Santisima Trinidad z końca XIV wieku, posiadający 
wyjątkowe rzeźbienia i ołtarze z miejscowego mahoniu. W mieście kamienne drogi prowadzą do głównego 
placu z architekturą rodem z XVIII i XIX w.  Odwiedzimy klub Canchanchara, gdzie będzie okazja 
posmakować typowe, lokalne drinki (nie zawarte w cenie). Po kolacji wyjazd do miasta - zabawa w 
Kubańskim Domu Muzyki (drink mohito zawarty w cenie). Nocleg k/Trinidadu. 
 

http://www.lachmanski.pl/


www.lachmanski.pl                                                                                              ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

Dzień 9 Cienfuegos – Santa Clara – Varadero (S/-/K)      
Wyjazd do Cienfuegos zwanego Miastem Kopuł, miasta założonego przez hiszpańskiego księdza i 
historyka Bartolome 'a e la Casas w 1514r. Nad miastem góruje Zamek Jagua, wzniesiony przez 
Hiszpanów w XVIII wieku w celu obrony wiosek dookoła zatoki i kontrolowaniu poczynań przemytników. 
Poniżej fortu znaleźć można spokojne uliczki i drewniane domy, które tworzą maleńką wisokę rybacką. 
Podczas zwiedzania zobaczymy historyczne centrum Pueblo Nuevo, Parque Jose Marti, katedrę, Paseo 
del Prado oraz Palacio de Valle – bajeczna konstrukcja mogolsko-mauretańska wzniesiona na początku 
XX wieku, gdzie mieści się Muzeum Sztuk Dekoracyjnych. Przejazd do Santa Clara. Położenie miasta 
wewnątrz kraju sprawiło, że stało się schronieniem dla tych, którzy w XVI i XVIIw. uciekali przed 
nieustającymi atakami piratów. Stało się ono również punktem strategicznym podczas wojen o 
niepodległość oraz w czasie rewolucji w 1958r. Wizyta w mauzoleum “Che” Guevara. Przejazd do 
nadmorskiej miejscowości Varadero. Nocleg w Varadero. 
 
Dzień 10 – 11 dzień Varadero (ALL) 
Pobyt w Varadero, korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych, infrastruktury proponowanej przez hotel, 
pobyt w formule all inclusive. 
 
Dzień 12 Varadero – Hawana - Warszawa  (S/L/-) 
Po śniadaniu przygotowanie do wyjazdu. Wyjazd z hotelu w Varadero, transfer na lotnisko w Hawanie (ok. 
3,5 godz.). Przelot do Europy. 
 
Dzień 13 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa / Hawana / Warszawa, 

 przelot na Kubie na trasie Hawana / Santigo de Cuba, 

 opłatę wjazdowa na Kubę, 

 wizę wjazdowa na Kubę i Karta Turysty, 

 noclegi w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategoryzacji (dopłata do pokoju 1-os. 348 USD), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), w tym formuła all inclusive podczas 
pobytu w hotelu k/Trinidadu oraz formuła all inclusive podczas pobytu w Varadero, 

 przejazdy i transfery autokarem podczas realizacji programu, 

 usługę lokalnego przewodnika podczas zwiedzania, 

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel, 

 bogaty program turystyczny, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 bilet wstępu do szkoły rumby w Hawanie, 

 rejs łódką w jaskini w Vinales, 

 bilet wstępu do lokalnego Casa de Musica w Bayamo, 

 bilet wstępu do Domu Muzyki w Trinidadzie wraz z drinkiem,  

 opłata wjazdowa na Kubę oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, biletu na rewię Tropicana ok. 100 
USD/os., opłaty wylotowej z Kuby 25 CUC, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 
13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu 
oraz wizy wjazdowej.  
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