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1 dzień  03.11.2016  Warszawa – Hawana 
Wylot z Warszawy o godz.: 6

40
. Przylot do Paryża o godz.: 9

05
 i wylot do  Hawany o godz.: 14

05
;  

przylot o godz.: 1925 i przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 
2 dzień  04.11.2016 Hawana 
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Kuby – HAWANY: w programie między innymi: strzegący 
portu fort Morro, Plac Katedralny, spacer po starówce - tu znajdziemy miejsca związane z 
Ernestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos i bar Bodequita del Medio), plac 
targowy i barokowa katedra. Następnie zwiedzanie Muzeum Rumu - Havana Club. 
Wycieczka „Śladami Hemingwaya” - przejazd do niewielkiej wioski rybackiej Cojimar, w 
której Hemingway cumował swoją łódź zwaną „El Pilar"; wizyta w domu pisarza „Finca 
Viglia”. obiad w lokalnej restauracji z jednym napojem wliczonym w cenę. Po południu 
zwiedzanie nowej Hawany: Kapitol i Opera. Następnie przejazd przez dzielnice Miramar i 
Cubanacan (przed rewolucją dzielnice bogaczy). Plac Rewolucji, cmentarz Kolumba. W trakcie zwiedzania zobaczymy dwa mosty: 
Miramar – 3 przęsłowy,  środkowe  przęsło  ruchome  i  Almendares  (1911)  -  betonowy  łukowy,  58  m  rozpiętości. Nocleg w 
hotelu. 
Fakultatywnie dla chętnych wizyta na spektaklu rewiowym  
3 dzień 05.11.2016 Hawana – Pinar del Rio – Hawana  
Po śniadaniu wyjazd z Hawany. Przejazd przez Pinar del Rio, miasto plantatorów tytoniu, do VALLE DE VINALES - Parku Narodowego 
z gigantycznymi wapiennymi ostańcami Mogotes. W programie zwiedzanie fabryki cygar i 
fabryki rumu. Następnie zwiedzanie Indiańskiej Groty (odkrytej w 1951 r) oraz naskalnych 
malowideł - podróż łodzią. Obiad w lokalnej restauracji z jednym napojem wliczonym w cenę. 
Powrót do hotelu w Hawanie - w drodze powrotnej zwiedzanie Farmy Orchidei. Nocleg w 
Hawanie.  
4 dzień 06.11.2016 Hawana – Cienfuegos - Trynidad  
Po śniadaniu przejazd trasą: GUAMA - Criadero de Cocodrilos- zwiedzimy farmę krokodyli i 
opcjonalnie degustacja  krokodylego mięsa; CIENFUEGOS - miasto często nazywane kubańską 
„Perłą Południa,” które dzięki swojej świetnie zachowanej kolonialnej architekturze stanowi 
jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych wyspy. Zobaczymy historyczne centrum Pueblo 
Nuevo, Parque Jose Marti, katedrę, Palacio de Valle oraz  - Paseo del Prado - najdłuższy deptak 
na Kubie. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Trynidadu. 
5 dzień  07.11.2016 Trynidad - Hawana  
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie najbardziej typowego i najlepiej zachowanego 
kolonialnego miasta Kuby - TRYNIDADU (miasto wpisane na listę UNESCO): brukowane uliczki 
miasta, Plaza Mayor, klasztor franciszkanów, pałace „baronów cukrowych” - obecnie budynki  

użyteczności publicznej, Canchanchara - tawerna słynna z lokalnego trunku - mieszanki 
miodu, cytryny i rumu!; przejazd  trasą: SANTA CLARA – zwiedzenie Muzeum Che Guavery; 
MATANZAS – zwane „ miastem mostów” ze względu na znajdujące się tu 18 obiektów 
mostowych nad trzema rzekami. Zwiedzenie kilku z  nich:  Concordia  (1878)  -  łukowy, 
stalowy, 36m rozpiętości; Giratorio - stalowy, obrotowy; Calixto García - stalowy,  kratowy;  
Sánchez  Figueras (1916) - łukowy, betonowy z jazdą dołem; Canímar  (1951) - 3 łukowy, 
betonowy;  Versalles (1899) - łukowy, stalowy; Dubrocq (1904) - kratowy, kolejowy. postój 
przy najwyższym moście Kuby – Bacunayagua (1959) - łukowy, betonowy, 114 m rozpiętości 
i 110 m wysokości; obiadokolacja i nocleg w Hawanie. 
6  dzień  08.11.2016  Hawana – Mexico City 
Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Hawanie; wylot do Mexico City. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
7 dzień 09.11.2016 Mexico City 
Śniadanie. Zwiedzanie MEXICO CITY: Plac Trzech Kultur, miejsce związane z krwawo 
stłumionym protestem studentów w 1968 roku, gdzie znajduje się najbardziej historyczny 
kościół w całym Meksyku Santiago De Tlatelolco, Sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupe - 
zwiedzanie Bazyliki Patronki Meksyku, przejazd do TEOTICHUACAN - ważnego ośrodka 
religijnego i politycznego dawnej Mezoameryki (zwiedzanie: Piramidy Księżyca I Słońca, 
Cytadela oraz Pałac Quetzalpapalotla), wizyta w warsztacie obróbki obsydianu (świętego 
kamienia Azteków), degustacja pulque – piwo azteckie, mezcal – wódka, agawowa z 
robakiem, tequila, obiad przy Piramidach, powrót do Mexico City, nocleg.



8 dzień 10.11.2016  Mexico City – Mazatlan  
Śniadanie, zwiedzanie centrum MEXICO CITY: Plac Zacalo - Katedra Metropolitarna (największa i 
najstarsza w Mexico City) ze słynnym Ołtarzem Królów, PAŁAC NARODOWY (w tym miejscu był 
dawny pałac Montezumy) z freskami Diego Riwera (słynne murale przedstawiające historię 
Meksyku), TEMPLO MAYOR - GŁÓWNA ŚWIĄTYNIA AZTEKÓW (z zewnątrz), zwiedzanie MUZEUM 
ANTROPOLOGICZNEGO (zbiory sztuki prekolumbijskiej), następnie przejazd do dzielnicy 
XOCHIMILCO – „Miejsca Kwiatów” - ostatniego  miejsca, które zachowało aztecki wygląd -   
słynącej z największego w stolicy Targu Kwiatowego oraz kanałów wodnych, rejs łodziami po 
kanałach  z kolacją na łodziach przy akompaniamencie los mariachi. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg  
9 dzień 11.11.2016 Mazatlan  – most BALUARTE - Mazatlan  
Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot do Mazatlan; po przylocie przejazd jedną z 
najbardziej widokowych tras pełną zalesionych wzgórz i głębokich kanionów; przejazd i 
w miarę możliwości zatrzymanie się przy najwyższym moście obu Ameryk BALUARTE – o 
całkowitej długości 1.124 m z centralnym przęsłem podwieszonym o długości 520 m, 
którego pomost wznosi się 403 m nad poziomem doliny co stanowi rekord światowy w 
kategorii mostów podwieszonych; dojazd do Mazatlan; zakwaterowanie i 
obiadokolacja, nocleg 
10 dzień 12.11.2016  Mazatlan – El Fuerte 
Śniadanie. Możliwość kąpieli w wodach Pacyfiku, wyjazd do El Fuerte – zakwaterowanie w hotelu , po południu spacer po 
miasteczku – plac główny. Zakwaterowanie i obiadokolacja, nocleg.  
11 dzień 13.11.2016 El Fuerte – przejazd koleją El Chepe – Divisadero - Creel  
Śniadanie. Przejazd pociągiem El Chepe do Divisadero ( pierwsza klasa)  Dojazd do stacji 
Divisadero okolo 14.00 – Punkty widokowe – Piedra Volada, kolejka linowa, która prowadzi 
w głąb Wąwozu. 16.00 przejazd do hotelu w Creel, zakwaterowanie około 17.30 – spacer po 
centrum miasteczka. Obiadokolacja, nocleg. 
12 dzień 14.11.2016 Creel  -  Chihuahua 
Śniadanie. Wyjazd nad malowniczo położone w górskiej scenerii Jezioro Arareko. Ta 
prawdopodobnie najbardziej dzika kraina w Meksyku jest swoistym królestwem Indian 
Tarahumara. Wizyta u Indian, którzy nadal mieszkają w skalnych pieczarach, prowadzą tryb życia, tak jak 300 lat temu oraz 
kultywują stare tradycje. Spacer wśród niepowtarzalnych formacji skalnych Doliny Grzybów i Doliny Mnichów do wodospadu 
Cusárare. Postój przy dawnej jezuickiej Misji św. Ignacego. Po drodze do Chihuahua spotkanie w Cuauhtémoc z mniejszością 
wyznaniową mennonitów, przybyłych na te tereny w latach 20. XX wieku, Chihuahua – zakwaterowanie , obiadokolacja i nocleg.  
13 dzień 15.11.2016 Chihuahua - Mexico City - Paryż 
Śniadanie. Przelot do Mexico City. Obiad. O godz.: 2110 wylot do Paryża. 
14 dzień 16.11.2016 Paryż - Warszawa 
Przylot o godz.: 1425  . O godz.: 1600 wylot do Warszawy, przylot o godz.: 1810. 

 
Cena:  12.900 PLN przy 30 osobach  
           13.900 PLN przy 20 osobach 
 
W cenie: 

 bilet lotniczy na trasie: Warszawa – Paryż – Hawana , Mexico City – Paryż – Warszawa (Air France); 

 bilety lotnicze wewnętrzne na loty: Hawana - Mexico City, Mexico City – Matazlan i Chihuahua – Mexico City; 

 wiza kubańska tzw. „karta turysty” (Tarjeta de turista);  

 12 noclegów, w pokojach dwuosobowych z WC i prysznicem; 

 wyżywienie wg programu: 12 typu HB: 12 śniadań, 7 obiadokolacji, 4 obiady i 1 obiad na łodziach z muzyką „Mariachi”; 

 usługi lokalnych przewodników z językiem polskim oraz polskiego pilota na całej trasie; 

 lokalny transport klimatyzowanymi autokarami; 

 bilet pierwszej klasy w pociągu E Chepe na trasie El Fuerte – Divisadero;  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów; 

 ubezpieczenie w Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA; 01-208 Warszawa, Przyokopowa 31:  
koszty leczenie (50.000 Euro), koszty ratownictwa (6.000 Euro), następstwa nieszczęśliwych wypadków (15.000 PLN i 15.000 PLN na 
wypadek śmierci), bagaż podróżny(1000 PLN); 

 ubezpieczenie od chorób przewlekłych. 

 
Cena nie obejmuje: 

 napiwków dla miejscowych przewodników, kierowców, boyów hotelowych, bagażowych (70 USD – płatne pilotowi  
w Meksyku); 

 korzystania z systemu „Audi Guide” (15 €) tylko przy akceptacji całej grupy; 

 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (uwaga: można wykupić do 5 dni od daty zgłoszenia na imprezę) cena ok 3%. 


