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Isla Grande, kot jo imenujejo, je največji otok v Karibih. Nedvomno tudi najlepši in najzanimivejši. V
dveh tednih vam bomo predstavili najlepše in najbolj znane, kot tudi najbolj skrite kotičke te karibske
lepotice. Če ste ljubitelji belih peščenih plaž, tropskih temperatur, starih ameriških avtomobilov,
odličnih koktejlov in najbolj ritmične glasbe na svetu, potem je ta program za vas. Nekoč je nekdo dejal,
da predstavlja kubanska glasba ljubezensko afero med špansko kitaro in afriškim bobnom. Kubanska
revolucija je pretresla Kubo, a njena glasba ves svet. Tokrat boste spoznali prekrasna mesta kot so
Santiago, Baracoa, Guantánamo, Cienfuegos, Sancti Spiritus in Camaguey, obiskali bomo tudi kubanski
vzhodni del, Sierro Maestro. Uživali boste v pokrajini Viňales, na zahodu otoka, med skrivnostnimi
planinami »mogotes« in polji najboljšega tobaka na svetu. Hemingway je že vedel zakaj je na Kubi
preživel 20 let svojega življenja! Spoznajte jo še vi!

PROGRAM POTOVANJA

1. DAN: MARIBOR – LJUBLJANA – BENETKE – ZÜRICH – HAVANA
Prevoz do letališča v Benetkah in polet preko Züricha do kubanske prestolnice. Po opravljenih obmejnih
formalnostih prevoz do hotela v Havani, nastanitev in prenočevanje.
2. DAN: HAVANA – SANTIAGO – BARACOA
Prevoz na letališče in polet proti Santiagu. Po pristanku na skrajnem vzhodnem delu Kube, se bomo z
avtobusom popeljali preko različnih pokrajin: od polpuščavske do izjemno zelene, tropske vegetacije.
Naš cilj bo mesto Baracoa, tolikokrat pozabljeno in neturistično in toliko bolj avtentično kubansko. Kraj,
kjer je kasneje nastala Baracoa, je obiskal admiral Krištof Kolumb 27. novembra 1492. Mesto je
ustanovil španski konkvistador Diego Velázquez de Cuéllar, 15. avgusta 1511 in je bilo najstarejša španska
naselbina na Kubi in njena prva prestolnica. Od tod vzdevek: Cuidad Primada, prvo mesto. Po prihodu
nastanitev v hotelu in popoldne sprehod po središču mesta. Večerja in nočitev (Z,V).
3. DAN: BARACOA
Današnji dan bo namenjen odkrivanju mesta in okoliških vasi. Mesto pripada provinci Guantanamo in velja
za eno najrevnejših v deželi. Podali se bomo do reke Yumuri, ene večjih rek na vzhodnem delu Velikega
otoka in se ob njej podali v notranjost. Okoli nas izjemna tropska pokrajina in priložnost za ohladitev v
topli reki. Po kosilu se bomo ustavili še v ribiških vaseh in izvedeli kako živijo domačini. Popoldne vrnitev
v mesto in prosto do večerje. Morda se boste podali do ene od treh utrdb: Matachín, La Punta ali El
Castillo, ki so nekoč branile mesto, ali pa se podali na lokalno plažo in uživali v Karibskem morju. Večerja
in nočitev (Z,K,V).
4. DAN: BARACOA – GUANTANAMO – SANTIAGO
Po zajtrku se bomo vrnili v Santiago in se na poti ustavili v kubanskem mestu Guantánamo, ki je glavno
mesto istoimenske province na JV Kube. V zalivu se nahaja zloglasna ameriška vojaška baza z zapori in
to že od leta 1903. Sprehod po tipičnem mestu s kubanskega vzhoda in kosilo. Popoldne bomo pot
nadaljevali proti mestu Santiagu in se na poti ustavili v kraju Caridad del Cobre, kjer se nahaja največji
romarski kraj na Kubi. V cerkvici na hribu je podoba device Marije, Caridad del Cobre, ki je od leta 1916
zaščitnica Kube. Po ogledu svetišča se bomo odpeljali do drugega največjega mesta na otoku. Nastanitev
v hotelu in večerja (Z,K,V).
5. DAN: SANTIAGO DE CUBA
Ves dan bomo namenili ogledom znamenitosti nekdanje, druge, kubanske prestolnice. Mesto, 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 boste pokopališče Santa Ifigenia, kjer
se nahaja mavzolej Josea Martija in mnogih drugih pomembnih Kubancev. Sledil bo postanek na Trgu

Revolucije, nad katerim se dviga monumentalni spomenik revoluciji. Na glavnem trgu se nahaja hiša Diega
Velazqueza, nekdanjega guvernerja Kube, in katedrala. Ustavili se bomo tudi v Muzeju najbolj znanega
ruma – BACARDI in se odpeljali do trdnjave Morro, ki predstavlja vrhunec vojaške karibske obrambne
arhitekture in je danes pod zaščito UNESCA. Po kosilu bo sledil ogled muzej 26. julija, nekdanje
vojašnice Moncada, kjer bomo izvedeli, kako se je pričela slavna kubanska revolucija. Večerja in nočitev
(Z,K,V).
6. DAN: SANTIAGO – HOLGUIN – GUARDALAVACA
Po zajtrku bomo zapustili mesto Santiago in se preko legendarne Sierre Maestre popeljali proti
severnemu delu otoka, mimo mesta Holguin do kraja Guardalavaca in se nastanili v hotelu all inclusive,
na severni obali. Prosto popoldne za tropske užitke ob slastnih kubanskih koktejlih. Bivanje na osnovi
»all inclusive«.
7. DAN: GUARDALAVACA
Ves dan bo namenjen počitku in užitkom na morju v prijetnih karibskih ritmih. Bivanje na osnovi »all
inclusive«.
8. DAN: GUARDALAVACA – HOLGUIN – LAS TUNAS – CAMAGUEY
Po zajtrku se bomo poslovili od plaže, obale in našega hotela ter se podali proti osrednjemu delu otoka.
Okrog poldneva prihod v mesto Camaguey in po kosilu ogled glavnih znamenitosti prestolnice kubanskih
kavbojev. Mesto so ustanovili leta 1514 španski konkvistadorji in ga imenovali Santa Maria del Puerto
del Principe. Danes je Camaguey tretje največje mesto na Kubi, mesto baročnih cerkva, trgov,
kolonialnih stavb in heroja Ignacia Agramonteja, kjer stoji tudi njegova rojstna hiša in spomenik na
osrednjem trgu. Sprehod po mestu, med trgi in cerkvami … Večerja in nočitev (Z,K,V)
9. DAN: CAMAGUEY – SANCTI SPIRITUS - TRINIDAD
Po zajtrku bomo pot nadaljevali po nižavju skozi Ciego de Avila, mimo jezera Zaza do mesta Sancti
Spiritus, kjer bo krajši postanek v središču mesta. Mesto z nenavadnim imenom »Svetega duha« je
ustanovil Diego Velázquez de Cuéllar leta 1514 in štiri leta kasneje je mesto prispevalo nekaj pomembnih
mož Hernanu Cortezu v njegovi ekspediciji v Mehiko. Sprehod po mestu in nadaljevanje poti proti mestu
Trinidad, ki se nahaja na južni, karibski obali otoka. Nastanitev za dve noči v hotelu »all inclusive« in
prestanek dneva prost za tropske radosti na peščeni plaži in v toplem Karibskem morju. Bivanje na
osnovi »all inclusive«.
10. DAN: TRINIDAD
Dopoldne bomo namenili ogledu glavnih znamenitosti Trinidada, prijetnega kubanskega mesteca, morda
najlepšega kolonialnega mesta, ki ga je UNESCO zaščitil kot svetovno kulturno dediščino. Obiskali boste
muzej Cantero Palace, glasbeno hišo Trova in značilni bar La Canchanchara. Ogledali si boste tudi Plazo
Mayor, cerkev sv. Trojice in druge stavbe, ki datirajo iz obdobja 16.–19. st. Nekaj prostega časa za
fotografiranje in sprehode po tlakovanih ulicah v mestnem središču. Popoldne vrnitev v hotel in bivanje
na osnovi »all inclusive«.

11. DAN: TRINIDAD – SANTA CLARA – CIENFUEGOS
Po zajtrku se bomo poslovili od karibske obale in se podali proti mestu v notranjosti otoka, Santa Clari,
še enem zgodovinskem mestu na Kubi, petem po velikosti. Pri Santa Clari se je odvijala še zadnja bitka
v kubanski revoluciji leta 1958. Tukaj se nahaja tudi mavzolej, v katerem hranijo posmrtne ostanke Che
Guevare in 16 njegovih tovarišev, ki so bili ubiti leta 1967 v Boliviji. Nadaljevanje poti do mesta
Cienfuegos in kosilo. Popoldne si bomo ogledali Cienfuegos, rojstno mesto Benija Moreja, enega največjih
kubanskih glasbenikov. Sprehodili se bomo po glavni sprehajalni ulici do osrednjega trga, obiskali Teater
Tomasa Terryja ter nekdanji Batistov Casino na koncu promenade. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev (Z,K,V).
12. DAN: CIENFUEGOS – GUAMA – VIŇALES
Pred nami bo zanimiv dan. Podali se bomo do kraja Guama in se ustavili pri farmi krokodilov. Nato se
bomo s čolni popeljali po kanalih »lagune zakladov« in obiskali muzej na prostem, ki predstavlja
rekonstruirano vas prvotnih prebivalcev otoka, etnije Taino, ki so tod živeli pred prihodom evropskih
osvajalcev. Izvedeli bomo več o njihovem načinu življenja in kaj je bil vzrok, da jih danes ni več. Po
kosilu bomo pot nadaljevali na skrajni zahodni del otoka, v provinco Pinar del Rio in pokrajino Viňales.
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,K,V).
13. DAN: VIŇALES
Ves dan bomo namenili ogledom in uživanju v pokrajini, v kateri raste najboljši tobak na svetu. Ustavili
se bomo v tovarnici tobaka, kjer bomo izvedeli več o tem, kako se izdelujejo slavne kubanske cigare.
Sledila bo vožnja po dolini Viñales, znani po lepi tropski pokrajini, kjer se dvigajo apnenčaste gore
zanimivih in nenavadnih oblik ter obiskali prazgodovinski Mural – stensko poslikavo, ki predstavlja razvoj
življenja na zemlji. V kreolski restavraciji si bomo privoščili kosilo, nato pa obiskali indijansko podzemno
jamo, po kateri se bomo popeljali s čolnom in občudovali delo narave: kapnike nenavadnih oblik. Popoldne
vrnitev v hotel in prosto do večerje (Z,K,V).
14. DAN: VIŇALES – HAVANA
Dopoldne se bomo podali proti glavnemu mestu in ogled starega dela Havane, vpisanega na seznam
Unescove svetovne dediščine. Pred revolucijo so Havano imenovali tropski Pariz, danes pa na nekdanjo
kulturno metropolo in njen legendarni blišč, kjer je v gledališčih prepeval Caruso, spominjajo
propadajoče kolonialne vile in ameriški oldtimerji. Mestna parkirišča so pravi avtomobilski muzej.
Obiskali bomo stari del mesta, se sprehodili po ulicah in trgih in si ogledali nekatere zgodovinske in
druge turistične znamenitosti, med njimi trg sv. Frančiška Asiškega, Plazo de la Catedral in Muzej ruma.
V restavraciji si bomo privoščili kosilo, kasneje pa se odpravili na ogled novega dela mesta − soseski
Centro in Vedado. Ogled metropolitanskih znamenitosti: predsedniške palače, mestnega parka, Capitolia
Nacional in hotele Inglaterra, Parqua Central in Plaza, kjer so se v časih alkoholne prohibicije zbirali
ameriški milijonarji, strastni hazarderji in mafijski voditelji. Videli boste tudi bulvar Malecon, Trg
revolucije, Park Johna Lennona ter sosesko Miramar, kjer je imel Fidel Castro znamenite govore
svojemu ljudstvu. Za doplačilo zvečer možen ogled svetovno znanega kabareta »Tropicana«. (Z,K,V).

15. DAN: HAVANA – ZÜRICH
Dopoldne zadnjega dne na Kubi bomo nadaljevali z ogledi Havane in okolice mesta. Sledili bomo krajem,
ki jih je zaznamoval znani ameriški nobelovec za literaturo, Ernest Hemingway, ki je v tridesetih letih
20. stoletja redno prihajal na otok, kasneje pa se je sem tudi preselil. Prebival je v vili na hribčku nad
mestom, imenovali Finca Vigia. Danes je njegova posest eden najbolj obiskanih muzejev na Kubi. Videli
bomo, kje je avtor ustvarjal in kje so se kopale svetovne dive, ki so prihajale k njemu na počitnice.
Sledila bo vožnja do ribiške vasice Cojimar, kjer je imel Hemingway zasidrano svojo barko Pilar in kjer
je živel njegov prijatelj, legendarni starec, Gregorio Fuentes. Po kosilu bo nekaj prostega v mestu in
nato prevoz na letališče in večerno nočni polet proti Evropi (Z,K).
16. DAN: ZÜRICH – BENETKE – LJUBLJANA – MARIBOR
Opoldanski prilet v Zürich in samo še kratek let do Benetk ter transfer do Ljubljane in Maribora.

CENA: 2.990 EUR
ROK ZA PRIJAVO: tri mesece pred odhodom oz. do zapolnitve prostih mest!
CENA VKLJUČUJE: povratni prevoz iz Maribora in Ljubljane do letališča v Benetkah, letalsko karto na
relaciji Benetke-Zürich–Havana ter Havana-Zürich-Benetke, notranji let na relaciji Havana-Santiago,
vse letališke, varnostne in RSF takse (ki na dan 5.9.2019 znašajo 173 EUR), nastanitve v turističnih
hotelih s 3***,4****, 5***** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 390 EUR),
obroke po programu in polne penzione v hotelih »all inclusive« v Guardalavaci in Trinidadu, vse lokalne
takse, prevoze po Kubi po programu s turističnim avtobusom, lokalnega vodnika v angleščini ter
spremljevalca Agencije Van Gogh, vse oglede, izlete in vstopnine po programu, nezgodno zavarovanje in
organizacijo potovanja ter DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: napitnin za voznika in lokalne vodnike.
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 3.140 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 3.290
EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 3.490 EUR.
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