


INCENTIVE NA KUBIE

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem, spotkanie z pilotem grupy. Przelot 

na Kubę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Spotkanie w informacyjne w hotelu z omówieniem 

programu pobytu. Kolacja powitalna w hotelowej restauracji.

Dzień 2

Po śniadaniu wycieczka po Starym Mieście Hawany. Wycieczkę rozpoczniemy od zobaczenia

sławnego National Hotel oraz będziemy mogli podziwiać widok na bulwar Malecon. Następnie

zobaczymy Capitol, Plac Broni, Muzeum Miasta, Pałac Rękodzieła. Najpiękniejszym placem Hawany

jest Plaza de la Catedral. Góruje nad nim wapienna fasada katedry i pałac hrabiego Bayona, w którym

mieści się Muzeum Sztuki Kolonialnej. Koktajl powitalny w ulubionej restauracji Ernesta Hemingway’a

Bodeguita del Medio. Lunch w restauracji El Patio z początku XX w. Po obiedzie czas wolny na

spacer po typowych uliczkach Starego Miasta. Po krótkim zwiedzaniu Twierdzy El Morro przejdziemy

do Nowej Hawany, na Plac Rewolucji. Powrót do hotelu. Wieczorne wyjście na Tropicana Show.

Powrót do hotelu, nocleg.



Dzień 3

Po śniadaniu przejazd do Pinar del Rio zachodniej prowincji Cuby. Przepiękne krajobrazy i bliskość 

natury, to główny walor tej wycieczki. Punkt widokowy na dolinę Vinales to fantastyczna kwintesencja 

krajobrazu wysp karaibskich. Następnie „mural de la prehistoria”- na gigantycznej skale wymalowana 

historia gatunku ludzkiego. Wizyta w indiańskiej grocie to niezapomniane przeżycie. U wejścia możliwość 

skosztowania napoju z trzciny cukrowej z rumem. Mijając kubańskich artystów wchodzimy w świat 

stalaktytów i stalagmitów. Jaskinie tworzą szereg podziemnych szlaków, które ostatecznie prowadzą do 

podziemnej rzeki. Tam wsiadamy na motorówkę i płyniemy do ujścia rzeki przez kolejne groty. Następnie 

lunch w jednej z lokalnych restauracji.

Popołudniu postój na plantacji tytoniu, by zapoznać się z procesem jego uprawy oraz magii wytwarzania 

najlepszych na świecie cygar. Późnym popołudniem powrót do Hawany, kolacja oraz nocleg. 



Dzień 4

Wykwaterowanie i przejazd do Parku Narodowego Cienaga de Zapata (Bagien Zapaty). Ten rozległy 

obszar został objęty ochroną ze względu na zwierzęta endemiczne. Pełno jest tu bagien, oczek 

wodnych oraz lagun, zamieszkałych głównie przez krokodyle. Cienaga de Zapata jest największym, ale 

najrzadziej zaludnionym obszarem Kuby. Wyprawa łodziami na wyspę położoną na największym 

naturalnym jeziorze, gdzie znajduje się wioska Indian Taino.Zapoznanie się ze zwyczajami i sposobem 

życia Indian na Kubie. Przejazd do miasta Cienfuegos określanego Miastem Kopuł, do Cienfuegos z 

krótką przerwą przy Fiesta Campesina. Obiad w restauracji w Cienfuegos. Wycieczka z podziwianiem 

widoków Casa de Bienes, Palacio del Valle, Conception Cathedral, oraz teatru Terry Theater. Lunch w 

lokalnej restauracji z widokiem na zatokę. Przejazd do hotelu*****. Kolacja. Wieczorem wizyta w klubie 

muzycznym. 



Dzień 7

Wykwaterowanie z hotelu, następnie

transfer na lotnisko. Na miejscu

odprawa bagażowo- paszportowa

wylot do kraju.

Dzień 8

Przylot na lotnisko w Warszawie.

Zakończenie świadczeń

Dzień 5

Po śniadaniu zwiedzanie Trinidadu, kolonialnego

klejnotu Kuby, który w całości wpisany jest na Listę

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trinidad jest

miastem, które niczym nie zmieniło się od XVI wieku.

Do największych atrakcji tego czarującego miasta

można Śniadanie w hotelu następnie zwiedzanie

miasta: Romantic Museum, Canchanchara Bar. Lunch

w lokalnej restauracji. Popołudniu wycieczka do Parku

El Cubano. Kolacja w loklanej restauracj. Popołudniu

przejazd do hotelu.

Dzień 6

Cały dzień do własnej dyspozycji – wypoczynek na

wyspie. Dla chętnych możliwość skorzystania z

wycieczek fakultatywnych.


