KUBA - królestwo rytmu, tańca, energii !
Planowana data:
27.10-10.11.2018r
min ilość uczestników 8os
Uwaga – zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie lub zamiany dni ze względów takich jak
np. pogoda, nagłe wydarzenia kulturalne itp. ;)

1 dzień 27.10 sobota
Przyloty i zameldowania uczestników na kwaterach ; obiadokolacja, czas wolny i adaptacja
2 dzień 28.10 niedziela
9.00-10.00 Śniadanie
11.00 wyjście na Callejon de Hamel – dawne miejsce spotkań rumberos, obecnie prestiżowe
miejsce i pokazy grup rumby kubańskiej
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 do Klubu 1830 prestiżowe miejsce cotygodniowych spotkań
tancerzy salsy, pokazy , animacje; inne
3 dzień 29.10 poniedziałek
9.00-10.00 Śniadanie
11.00-13.00 zajęcia taneczne ( 2h)
13.00 zwiedzanie Hawany cz.1 - starówka
17.30-18.30 obiadokolacja
19.00-21.00 odpoczynek
21.00 wyjście na imprezy
4 dzień 30.10 wtorek
9.00-10.00 śniadanie
11.00-13.00 zajęcia ( 2h)
13.00-17.00 zwiedzanie Hawany cz.2
17.30 -18.30 obiadokolacja
18.30-21.30 odpoczynek
21.30 wyjście na imprezy (kluby salsy: 1830 dzień rumby i son ; Floridita Hotel, inne )
5 dzień 31.10 środa
9.00-10.00 śniadanie
11.00-13.00 zajęcia ( 2 h)
13.00-17.00 odpoczynek – opcja 1 plaże wschodniej Hawany Santa Maria/ Tarara/ Megano
– opcja 2 zwiedzanie zabytkowego cmentarza Krzysztofa Kolumba, drugiego po paryskim
największego Miasta Zmarłych, gdzie znajdują się grobowce słynnych polityków, artystów,
prezydentów Kuby

17.30 -18.30 obiadokolacja
18.30-21.30 odpoczynek
21.30 wyjście na imprezy ( sugerowana : Club la Gruta- salsa, Diablo Tun Tun – Rumba)
6 dzień 1.11 czwartek
9.00- 10.00 śniadanie
10.00 wyjazd do Vińales , zwiedzanie, zameldowanie w domach
17.30-18.30 Obiadokolacja
18.30 opdoczynek, spacery po miasteczku
22.00 wyjście na imprezę do Casa Polo Montańez
7 dzień 2.11 piątek
9.00- 10.00 śniadanie
10.00 wyjazd na Cayo Jutias malowniczą, kameralną i mało znaną plażę blisko Vińales
17.30-18.30 Obiadokolacja na plaży i powrót do Hawany
21.00 wyjście na imprezę ( proponowane : Buena Vista – show gwiazd słynnych wokalistów
lat 50 tych Hwany lub Tropicana – rewia )
8 dzień 3.11 sobota
9.00-10.00 Śniadanie
11.00-12.30 zajęcia taneczne ( 1,5h)
Czas wolny – plaża, spacery po mieście, dalsze zwiedzanie Hawany lub
15.00 Palenque Conjunto Folclorico – miejsce spotkań folklorystów, pokazy grup i
prezentacje panoramy rytmów kubańskich, po pokazach potańcówka 
17.30-18.30 Obiadokolacja
18.30 odpoczynek
22.00 wyjście na imprezę ( Salsa : Klub 1830, Floridita, miejsca z son na starówce) czas wolny
9 dzień 4.11 niedziela
9.00-10.00 Śniadanie
11.00-12.30 zajęcia taneczne ( 1,5h)
13.00 -15.00 zwiedzanie Hawany cd dzielnica Regla- Kościół synkretyzmu religijnego, obraz
patronki Hawany La Virgen de 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 ( proponowane : Klub 1830 )
10 dzień 5.11 poniedziałek
8.30-9.30 śniadanie
10.00 wyjazd wyjazd do Trynidad ( 320 km, czas podróży ok 4,5h)
zameldowania w domach , spacer po Trynidadzie
17.00-18.30 obiadokolacja
18.30-21.00 odpoczynek
21.00 wspólne wyjście na spacer, imprezy, koncerty

11 dzień 6.11 wtorek
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 ( dodatkowa płatność )
* Zwiedzanie okolic na koniu, dojazd do malowniczej kaskady, na miejscu kąpiel i
odpoczynek w niezwykle urokliwym, malowniczym parku przyrody ( Cena :30 cuc)
* Katamaran Cayo Blanco ( cena 50 cuc z lunchem)
*wyprawy dla nurków
* wyprawa w góry Escambray
18.00 Obiadokolacja
21.00 Wyjście na imprezy
12 dzień 7.11 środa
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
13 dzień 8.11 czwartek
9.00-10.00 śniadanie
10.30 wyjazd do Zatoki Świń słynne miejsce pięknych raf koralowych – odpoczynek,
snorkeling , obiad
17.00 powrót do Hawany
21.00 wyjście na imprezę- ( Klub 1830 salsa, koncerty w Casa de la Musica, itp.)
14 dzień 9.11 piątek
9.00-10.00 śniadanie
11.00 czas wolny / spacery po starówce, wyjazd na plaże,
17.00 proponowane: EGREM – prestiżowe miejsce muzyczne , dawna wytwórnia muzyczna,
dziś miejsce koncertów tradycji kubańskich son i rumby, koncert „Rumberos de Cuba”
17.30-18.30 Obiadokolacja
21.00 czas wolny
15 dzień 10.11 sobota Wyloty
UWAGA ! W Polsce lądujemy 11.11 niedziela

Kontakt : torres@torres.com.pl tel 603 888 360

