
KUBA – Program  
12-26 marca 2018r 

 
Uwaga – zastrzegamy sobie możliwość zmian  w programie lub zamiany dni  

ze względów takich jak np. pogoda, nagłe wydarzenia  itp. ;)  
 

1 dzień  12.03 poniedziałek  
Przyloty i zameldowania uczestników na kwaterach ; obiadokolacja, czas wolny ( spacer,  
Malecon, imprezy taneczne  salsa : Hotel Floridita ) 
 
2 dzień  13.03 wtorek  
9.00-10.00 Śniadanie  
11.00 – 12.30 zajęcia taneczne (1,5 h) i zapoznanie się z naszymi  kubańskimi  partnerami 
tanecznymi  
13.00  wyjazd na plażę we wschodniej części Hawany  Santa Maria,  odpoczynek po podróży , 
integracje 
17.30 -18.30 obiadokolacja  
19.00 odpoczynek  
21.30  wyjście na imprezę  ( Salsa : Klub 1830 prestiżowe miejsce tancerzy salsy, pokazy , 
animacje; inne )  
 
3 dzień 14.03 środa  
9.00-10.00 Śniadanie  
11.00-12.30 zajęcia taneczne ( 1,5 h)  
13.00  zwiedzanie Hawany  cz.1 -  starówka  
17.30-18.30  obiadokolacja 
19.00-21.00 odpoczynek  
21.00  wyjście na imprezy (Salsa:  La Gruta , dla miłośników rumby koncert Osain del Monte 
ok 23.30 ) 
 
4 dzień 15.03 czwartek  
9.00-10.00 śniadanie 
11.00-12.30  zajęcia (1.5h)  
13.00-17.00  zwiedzanie Hawany  cz.2  
17.30 -18.30  obiadokolacja  
18.30-21.30 odpoczynek  
21.30  wyjście na imprezy ( klub salsy  1830)  
 
5 dzień  16.03 piątek  
8.30-9.30 śniadanie  
10.00  wyjazd wyjazd do  Trynidad  ( 350 km od Hawany , czas podróży ok 4,5h)  
zameldowania w domach , spacer po Trynidadzie lub odpoczynek na plaży  
17.00-18.30  obiadokolacja  
18.30-21.00  odpoczynek  
21.00  wspólne wyjście na spacer, imprezy, koncerty  - i zapoznanie naszych nowych 
nauczycieli tańca ze studia salsy w Trynidadzie 



 
6 dzień  17.03 sobota  
8.30-9.30 śniadanie  
10.30-12.00 zajęcia taneczne ( 1,5h)  
12.00  zwiedzanie miasta, wyjazd na plaże Ancon  lub  
Wycieczki  do wyboru ( dodatkowo płatność ) 
* Zwiedzanie okolic na koniu, dojazd do malowniczej kaskady, na miejscu kąpiel i 
odpoczynek w niezwykle urokliwym, malowniczym parku przyrody ( Cena :30 cuc) 
* Wyprawa dla nurków ( do ustalenia w zależności od miejsca, czasu i ilości nurkowań)  
* Katamaran i wyjazd na malowniczą wyspę Cayo Coco ( koszt ok 50cuc z posiłkiem na 
wyspie)  
18.00 Obiadokolacja  
21.00  Wyjście na imprezy 
 
7 dzień  18.03 niedziela 
9.00-10.00  śniadanie  
10.30-12.00 zajęcia taneczne (1.5 h)  
12.00 Wycieczki  opcje  do wyboru jak wyżej  
18.00 Obiadokolacja  
21.00  Wyjście na imprezy 
 
8 dzień  19.03 poniedziałek  
7.30- 8.30 śniadanie 
9.00 wyjazd do Cienfuegos  
zameldowanie, zwiedzanie miasta , spacery  
17.30 -18.30  obiadokolacja  
18.30-21.30 odpoczynek  
21.30  Wyjście na imprezy  
 
9 dzień  20.03 wtorek  
9.00- 10.00  śniadanie 
Powrót do Hawany  
Zajęcia taneczne  (1,5h) 
17.30 -18.30  obiadokolacja 
18.30-21.00 odpoczynek  
21.30  Wyjście na imprezy ( Salsa : klub 1830, koncerty, Florodita,  inne)  
 

10 dzień 21.03 środa  
9.00-10.00 Śniadanie  
11.00-13.00 zajęcia taneczne (1,5h) 
13.00 zwiedzanie miasta  z przewodnikiem kubańskim cz.3  
13.00 17.30-18.30  Obiadokolacja  
18.30 odpoczynek 
21.30  wyjście na wieczorną imprezę , spacer, wieczór na tarasie w hotelu Inglaterra 
 

 



11 dzień 22.03  czwartek  

8.30-9.30 śniadanie 

10.00  wyjazd do  Vińales  (odległość ok  180 km , czas ok 2,5h)  

zameldowania w domach kubańskich, Zwiedzanie Vińales  

lub Matanzas dla tych, którzy widzieli Vińales  

17.00-18.00  Obiadokolacja  

21.00  wieczorne wyjście na lokalne imprezy  

 

12 dzień  23.03 piątek  
9.00-10.00 śniadanie 
Powrót do Hawany  
( po drodze możliwe zwiedzanie Soroa ? )  
16.00-17.00  Obiadokolacja 
18.00 Wieczór Rumby – klub EGREM prestiżowe miejsce koncertowe, dawniej słynna 
wytwórnia muzyczna gdzie codziennie mają koncerty grupy folkloru  kubańskiego  
22.00  wieczorne wyjście na lokalne imprezy, Malecon 
 
13 dzień  24.03 sobota  
9.00-10.00 Śniadanie  
11.00-12.30  zajęcia taneczne (1,5h)  
13.00 -15.00 zwiedzanie Hawany cd  dzielnica Regla,  
15.00 -17.00 odwiedzenie  największego targowiska w Hawanie, zakup pamiątek  lub spacer 
po starówce  
17.30-18.30  Obiadokolacja  
18.30 opdoczynek  
21.00 wyjście na imprezę pożegnalną  do klubu 1830    
 
14 dzień  25.03 niedziela  
9.00-10.00 śniadanie 
10.30 czas wolny, pożegnalny dzień na plaży   
17.30-18.30  Obiadokolacja  
21.00 wyjsćie na wieczorne imprezy taneczne , spacery, Malecon  itp. 
 
15 dzień   26.03 poniedziałek  
Wyloty  
UWAGA !!! W Polsce lądujemy 27.03 wtorek i przywozimy wiosnę na czekające nas święta 
wielkanocne więc będzie czas spokojnie powrócić do rzeczywistości ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatkowe możliwe atrakcje poza programem grupy ! czyt poniżej  
 
Muzyczne  
* CASA DE LA MUSCIA –  miejsce gdzie codziennie odbywają się  koncerty najsłynniejszych 
bandów salsy – koszt biletów 15-20 cuc  
 
*El Guajrito – wyjątkowy muzyczny wieczór z gwiazdami lat 50 tych Hawany – bilet 30 cuc ,  
z kolacją 50 cuc  
 
*REWIA TROPICANA  
Odwiedzenie legendarnej rewii pod gołym niebem Tropicana - 85 - 95 cuc w zależności od 
odległości stolika od sceny , w cenie ¼ butelki rumu Havana Club, zakąska, kawa. W rewii 
udział bierze  ok 200 Artystów, ogromna orkiestra, robi wrażenie, sama byłam kilka razy i 
zawsze chętnie wracam. Wprawdzie wiele osób nazywa rewię komercyjną , ale należy do 
największych rewii na świecie pod gołym i robi wrażenie.  
 
Turystyka  
 
* Cienaga de Zapata Narodowy Park Kuby  jednodniowa wycieczka z Hawany do prowincji 
Matanzas, na południe wyspy, zwiedzanie Farmy Krokodyli  oraz wyspy skansenu Indian 
Tainos -poznanie zwyczajów rdzennych mieszkańców Kuby z przed Kolumba- koszt ok  45 cuc 
 
Wycieczki do miasteczek blisko Hawany  
 
* Matanzas - stolica rumby  ok 120 km od Hawany, ponieważ był to jeden z największych 
ośrodków handlu żywym towarem ( czyt niewolnikami z Afryki . Matanzas dzięki wspaniałej 
architekturze  zwane jest czasem Kubańskimi Atenami, transport w obie strony  busem koszt 
ok  15 cuc lub samochodem pr ok 150 cuc do podziału między pasażerów  
 
*Soroa  75 km od Hawany, niezwykle malownicza , popularna , malutka miejscowość 
wypoczynkowa z pięknym basenem do którego wpada wodospad, równie piękna 
architektura i słynny Park Storczyków gdzie znajduje się ok 300 gatunków tego wytwornego 
kwiecia.  
 
*Varadero –  dla miłośniczek pięknych plaż polecam choć jeden dzień, przejazd busem lub 
wpsólnym transportem pr koszt ok 180 cuc do podziału między pasażerów  
 
 
 
 
 
 
 
 


