
  

 
KUBA – KRÓLESTWO RYTMU! 

Taneczny wyjazd z Torres Art Studio   
„W poszukiwaniu korzeni salsy” 

 wrzesień 2015  
 

Planowana data wyjazdu: 14-28.09.2015, 14 dni na Kubie  
 

Wyprawa  jest przeznaczona dla osób, które  chciałyby poznać Kubę głównie pod kątem 
największego skarbu jaki ma ta wyspa – energetycznego  tańca, muzyki, zwyczajów, zjawiskowego 

synkretyzmu religii!  
 
Ilość uczestników: min. 8 - max. 14 os.  
 
Podróż: Uczestnicy wyprawy spotykają się w Hawanie. Każdy na własną rękę poszukuje 
najkorzystniejszej dla siebie opcji lotu.   
 
Program wycieczki: Opiekunem, tłumaczem i przewodnikiem grupy jest Iza Torres odwiedzająca 
Kubę od wielu lat i doskonale znająca ciekawe i ważne pod kątem tańca miejsca, obyczaje, dzięki 
czemu ścieżki poszukiwaczy korzeni salsy są zupełnie inne niż w wyjazdach organizowanych przez 
biura podróży. Iza jest dostępna dla grupy we wszelkich możliwych tematach 24h na dobę ☺ .  
Po przylocie na miejsce i spotkaniu się wszystkich uczestników w kwaterze głównej w Hawanie 
rozpoczynamy zwiedzanie stolicy salsy, regularne codzienne zajęcia taneczne, odpoczynek na 
karaibskich plażach, zaś wieczory wypełniają koncerty, salsoteki, imprezy plenerowe, domowe w 
kubańskich domach. Poza programem głównym  jest możliwość dodatkowych samodzielnych 
wypraw, zwłaszcza  dla osób, które będą na Kubie pierwszy raz. Szczegółowy program, dzień po dniu, 
poniżej.  
 
KOSZT WYCIECZKI: 14 dób na Kubie  
*Pobyt :  980 euro, cena zawiera: 
-  pobyt - zakwaterowanie w Hawanie, Trynidad, VIńales – miejsce w pokoju 2 os. w kubańskich 
domach, tzw. casas particulares, 
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (pewna! czysta i pyszna domowa kuchnia w domu naszych 
gospodarzy)  
- 12 godzin warsztatów tanecznych (koszty Instruktorów oraz miejsca zajęć) 
 
*Płatność:  
* I wpłata: wartość  180  euro w momencie rezerwacji  miejsca w grupie przelewem  w PLN  
 nr konta Izabela Torres, Wrocław ul. Lekcyjna 147 Nr Rach 98 1090 2503 0000 0001 2946 0409 
* II wpłata: wartość  800 euro  gotówką w Hawanie  
 
Dodatkowe koszty :   
Uwaga cena pobytu  nie zawiera  niżej wymienionych opłat.  
Do  kosztów  pobytu  należy doliczyć:  
- Bilet lotniczy w obie strony: między min 2400 - max 4200zł  
- wiza: ok 25 euro (osoby spoza Warszawy mogą załatwić wizę poprzez biura podróży, które wysyłają 
kartę wizową  bezpośrednio do domu, ewentualnie możemy Wam  pomóc w załatwieniu wizy) 
- tax Hawana opłata wyjazdowa 25 euro (każdy płaci indywidualnie przy wyjeździe)  
- obowiązkowe ubezpieczenie ok 25-30 euro (polecamy ALIANZ, dodatkowo ewentualnie możecie 
ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z jakiś nagłych powodów)  



- transport lokalny: 
 1. przejazd z lotniska taxi 20cuc do podziału na pasażerów,  
 2. podróż z Hawany busami do Trynidadu w obie strony  60 cuc, podróż do Vińales w obie strony  
30cuc  
 Inne lokalne dojazdy - plaża, centrum - całość max 25cuc  
- wejścia na imprezy, salsoteki 3-5 cuc  
- polecana wycieczka w Trynidadzie w Góry Escambray – Topes de Collantes 30 cuc  
 
Dodatki!  
- wejścia do Muzeum np. Tańca, Historii Kuby, Rumu, Cygar, Orichas i inne) – koszt od 3 do 6 cuc  
-  wejście na koncerty topowych zespołów rumby, salsy –  koszt od 5 do 25 cuc w zależności od 
miejsca, wykonawcy. Poniżej w programie podajemy ceny biletów  
- dodatkowe indywidulane lekcje tańca min 15 cuc /h/os (w zależności od nauczyciela, miejsca, 
kosztu sali)  
 

W cenie wyprawy mamy 14 śniadań i 14 obiadokolacji.  

Doba  zaczyna się obiadokolacją w dniu przylotu 14.09 i kończy śniadaniem w dniu 

powrotu. Dla osób zostających do wieczora możliwość kupienia dodatkowego obiadu.  

W pokojach są lodówki zaopatrzone w zimne napoje, piwo ( 1-1,50 cuc) lub możemy sami 

robić zakupy w pobliskim sklepie i przechowywać napoje w lodówkach. Ceny 

porównywalne do polskich.  

Dla osób, które znajdą korzystny lot dzień wcześniej czy dzień później, dokładne rozliczenie 

-  zwrot lub dopłata za niewykorzystaną lub dodatkową dobę. Iza będzie wcześniej, więc 

osobiście odbierze z lotniska każdego przybysza w dniu jego przylotu☺ 

 

 

PROGRAM   
1 dzień  
14 .09 poniedziałek 
Przyloty i spotkanie  wszystkich uczestników grupy w domu Pani Carmen, obiadokolacja  
Po kolacji wyjście np. na Malecon przywitanie z Hawaną oraz Boginią morza Yemaya  
 
2 dzień  
15.09 wtorek  
Pierwsze wyjście na ulice Hawany -miasta muzeum. Powitalne mojito w legendarnym barze 
hotelu Inglaterra z muzyką na żywo (drink w cenie wycieczki), pierwszy spacer po ścisłym 
centrum starej  Hawany, odpoczynek na jedną z najpiękniejszych plaż Hawany - Santa Maria 
we wschodniej części miasta. Wieczorem wspólne wyjście na imprezę i ogłoszenie Hawanie, 
że Torres-owa grupa przybyła i ma zamiar przejąć kontrolę nad miastem ☺ Cena biletu na 
salsotekę: 3 cuc  
 
3 dzień 
 16.09 środa  
Pierwsze zajęcia  1,5h. Grupa będzie podzielona względem zainteresowań co do tematu 
lekcji – Casino, Afro/Rumba. Możliwość udziału w obu programach.  
Po zajęciach zwiedzanie Hawany – najpiękniejszego kolonialnego miasta obu Ameryk, 
najbardziej kolorowej  i tętniącej  życiem ze wszystkich stolic na Karaibach.  
Zaczynamy oczywiście od serca Hawany, starówki będącej żywym muzeum wpisanym na listę 
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO – spacer zabytkową uliczką XVI wieczną Obispo do 



najważniejszych placów starówki - Plaza de la Catedral, Plaza de las Armas, w epoce 
kolonialnej ulubione miejsce przechadzek bogatych Hawańczyków. Starówka ma tak wiele 
pięknych ulic i budynków, że na zwiedzenie całości potrzebne jest kilka dni i nawet bez 
konkretnego planu zwiedzania napotyka się na każdym kroku coś ciekawego. Zewsząd oplotą 
nas dźwięki muzyki kubańskiej.  Na starówkę będziecie powracać dość często sami podczas 
naszego pobytu, bo … wciąga ☺ Wieczorem  po obiadokolacji i odpoczynku wyjście na 
salostekę , jedno ze znanych miejsc gdzie spotykają się miłośnicy casino zarówno Hawańscy 
jak i całego świata. (bilet 3 cuc)  
 
4 dzień 
17.09 czwartek  
Zajęcia taneczne 1,5h  wg planu. Po zajęciach wyjazd do dzielnicy Regla, gdzie najmocniej 
kultywowana jest religia afro kubańska. Przepłynięcie na drugą stronę Hawany Lanchitą 
stateczkiem pasażerskim, którym codziennie podróżują mieszkańcy Hawany mieszkający we 
wschodniej części - Regla, Guanabacoa. Spacer po dzielnicy, zwiedzanie Kościoła, gdzie 
rezyduje Patronka Hawany. Regla jest ubogą dzielnicą, ale pełną niezwykle życzliwych i 
pogodnych ludzi. Po powrocie  czas wolny do obiadokolacji. Wieczorem wyjście na imprezę 
klub Casino Klubu 1830 jednego z najbardziej prestiżowych miejsc casino w Hawanie, gdzie 
spotykają się na parkiecie pasjonaci tego tańca (bilet wstępu 3 cuc)  
 
5 dzień  
18.09 piątek  
zajęcia taneczne 1,5h. Po zajęciach zwiedzanie Hawany cd Paseo de Prado (niezwykle 
przypominające słynną aleję Las Ramblas w Barcelonie), Parque Central, Capitolio, Bario 
Chino, dla chętnych wizyta w Muzeum/Świątynii  Orichas  pomimo, że znam na pamięć to 
muzeum wchodzę tam z każdą grupą zawsze z wielką chęcią, bo jest to jak piszę wyżej 
bardziej świątynia niż Muzeum, bilet do Muzeum 6 cuc). Po zwiedzaniu miasta zasmakujemy  
magii afrokubańskiej podczas koncertu kubańskiej gwiazdy rumby w EGREM – słynnym i 
prestiżowym miejscu znajdującym się przy wytwórni muzycznej, gdzie do tej pory nagrywają 
swoje płyty największe gwiazdy estrady kubańskiej Rumberos de Cuba (bilet wstępu 5 cuc)  
Wieczorem spacer po Malecon słynnej nadmorskiej promenadzie, czy jak mówią najdłuższej 
ławce świata, gdzie siedzą tłumnie Kubańczycy wraz z rodzinami, przyjaciółmi. Poeta mówi , 
że to miejsce gdzie marzenia Kubańczyków uczą się pływać – bo spoglądają w kierunki 
oddalonego zaledwie o 180 km Miami, wielu ma tam swoich bliskich.  
Późnym wieczorem dla chętnych ok 23 koncert w Casa de la Musica (najbardziej znane 
koncertowe miejsce w Hawanie gdzie koncertują najbardziej znane salsowe orkiestry (bilet 
wstępu od 10 do 15 w zależności od wielkości gwiazdy Wieczoru)  
 
6 dzień  
19.09 sobota   
Zajęcia taneczne  1,5 h.  
Wyjazd do Vińales. Zwiedzanie doliny Vińales, którą UNESCO wpisało na listę światowego 
dziedzictwa ludzkości. Słynna z wybornych cygar Vinales to chyba najbardziej malowniczy 
zakątek wyspy - bujna, soczyście zielona roślinność (powietrze przesyca zapach drzew 
iglastych), przedziwne pagórki i karaibskie plaże. Ta 15-kilometrowa dolina wciśnięta 
pomiędzy Sierra de los Organos i Sierra del Rosario jest w rzeczywistości jedną wielką jaskinią 
wydrążoną przez podziemne rzeki, której sufit zapadł się jakieś 100 tys. lat temu. 
Porozrzucane po całej okolicy mogotes - 400-metrowe pagórki przypominające stogi siana - 



to "ściany" tego systemu jaskiń, których nie zdołała podmyć woda. Dziś to jeden z sześciu 
parków narodowych na Kubie. Zakwaterowanie w casas particulares i wieczorne wyjście na 
lokalne imprezy. 
 
7 dzień  
20.09 niedziela 
Powrót do Hawany, w drodze powrotnej zwiedzamy inne rzadziej odwiedzane przez 
turystów a biur podróży a równie  magiczne miejsce Las Terrasas - rezerwat przyrody 
obejmujący  jeziora, rzeki i wodospady. Znajduje się tu również Muzeum dom słynnego 
Artysty Kubańskiego Polo Montańes. Powrót do Hawany , Wieczorem wyjście na imprezę 
klub Casino  Klubu 1830 jednego z najbardziej  prestiżowych miejsc casino w Hawanie gdzie 
spotykają się na parkiecie pasjonaci tego tańca (bilet wstępu 3 cuc)  
 
8 dzień  
21.09 poniedziałek  
Zajęcia taneczne 1,5 h  
Kolejna część zwiedzania stolicy- zabytkowy cmentarz miasto Krzysztofa Kolumba i jeden z 
największych na świecie szczycący się bogactwem dzieł sztuki i uznany za zabytek narodowy, 
słynny, rozległy Plac Rewolucji nie tyle piękny co znaczący wiele historycznie i politycznie , 
zwiedzenie najmłodszej  dzielnicy Miramar gdzie zobaczyć można piękne wille w których 
znajdują się ambasady lub mieszkają prominenci Kuby. Wieczorem wyjście na imprezę, 
koncert, Malecon. 
 
9 dzień 
22.09 wtorek 
Wyjazd do Trynidadu ok 9.00  zaraz po Hawanie najważniejszego pod względem 
architektonicznym miasta Kuby. Podróż do Trynidadu to podróż w czasie do epoki 
kolonialnej. Po drodze zatrzymujemy się na ok 2-3 h w  Bahia de Cochinos ( Zatoka Świń ) lub 
znanej też jako Playa Giron gdzie chętni będą mogli podziwiać podwodne ogrody 
koralowców , jedno z najciekawszych miejsc w tym temacie na Kubie. Dalsza podróż do 
Trynidadu , po dotarciu zakwaterowanie w nowym miejscu , wspólna kolacja na tarasie 
jednego z domów gdzie będziemy mieszkać z lokalizacją w ścisłej części zabytkowej  XVII 
wiecznej starówki tego wyjątkowego miasteczka. Po pysznym domowym jedzonku wyjście 
na  spacer , możemy zahaczyć o ważne muzyczno taneczne miejsca Trynidadu Casa de la 
Trova, Casa de la Musica , Palenque (bilety wstępu 1 cuc – jak widać na prowincji dużo taniej 
niż w stolicy ☺) 
 
10 dzień  
23.09 środa  
Zajęcia taneczne 2h  
Po zajęciach zwiedzanie miasta, wolny czas na indywidulane zakupy na lokalnym bazarze , 
popołudniu odpoczynek na plaży Ancon, tym razem okazja poznania pejzaży południowych 
plaż wyspy.  Wieczorem wyjście w miasto.  
 
 
 
 



11 dzień  
24.09 czwartek  
Dodatkowe polecane wycieczki  koszt 30 cuc  
Opcja 1 : Góry Escambray – Topes de Collantes, w którym znajduje się Narodowy Park 
Przyrody. Czekają nas na wysokości ok 800 m n.p.m. przepiękne widokowe miejsca,  
krystalicznie czyste  powietrze, płyniemy motorówką po 20 km rzece Hanabanilla ,  
dojeżdżamy do malowniczego miejsca z wodospadami i kąpielą w naturalnych kaskadach. W 
drodze powrotnej obiad w gospodarstwie Guajiro, miejscu utopionym w lesie, na łonie 
przyrody przy kaskadach.   
Opcja 2: Wycieczka końmi po okolicach, alternatywa dla osób który już zaliczyły opcję 1  
Wieczorem po kolacji wyjście w miasto, miejsca taneczne i inne. 
 
12 dzień  
25.09 piątek  
Powrót do Hawany. Popołudniu zajęcia taneczne 1,5 h, odpoczynek. Wieczorem wyjście na 
imprezy.  
 
13 dzień   
26.09 sobota  
Zajęcia taneczne 1h  
O godz 3pm Widowisko w ogrodzie Palenque/ Conjunto Folclorico  (bilet wstępu 5 cuc).  
Conjunto Folklorico to znane i prestiżowe miejsce promocji, rozwoju i nauki kultury afro 
kubańskiej, gdzie zbierają się miłośnicy kubańskiego folkloru zarówno Kubańczycy jak i osoby 
z całego świata odwiedzające Kubę, ale podobnie jak pod kątem muzyki i tańca. Wieczorem 
wyjście na imprezę, koncert.  
 
14 dzień   
27.09 niedziela   
Ostatni dzień odpoczynek na plaży w Hawanie i po drodze zwiedzenie fortecy obronnej 
Castillo del Moro, której dumna sylwetka towarzyszyć nam będzie przez cały pobyt, bo widać 
ją z Malecon dumnie stojącej na straży miasta, znajduje się tam Muzeum historii Kuby od 
przybycia Kolumba, w drodze  powrotnej postój i ostatnie zakupy pamiątek na największym 
targowisku przy porcie. Opcja 2 - możemy też na cały dzień pojechać do słynnego Varadero i 
choć zobaczyć słynny kurort, który nigdy nie polecam, ale jeden dzień spędzony na  
najpiękniejszej plaży i odpoczynek przed podróżą.  
Wieczorem impreza  pożegnalna w 1830.   
 
15 dzień   
28.09 poniedziałek  
Wyloty dla osób zostających do wieczora możliwość dodatkowego obiadu u pani Carmen 
(cena 10cuc) 
 

ZAPISY , rezerwacja miejsca , więcej informacji:  Izabela Torres tel 603 888 360 
torres@torres.com.pl  

Rezerwacja miejsc rusza. Proszę o potwierdzenie udziału dokonaniem zaliczki na wskazane 
wyżej konto.  
 



Dodatkowe możliwe wycieczki, atrakcje poza programem grupy  
• Odwiedzenie słynnej rewii pod gołym niebem Tropicana – koszt 70- 90 cuc w 

zależności od stolika, w cenie dojazd z Hotelu w którym kupimy bilety, w naszym 
przypadku najbliższego hotelu to Melia Cohiba, ¼ butelki rumu Havana Club, zakąska 
no i cudna rewia której towarzyszy 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.  

• Show Las Estrellas de los 50 – koncert słynnych żyjących Gwiazd Estrady Kuby – 
koncert w Hawanie, koszt 30 cuc w tym 2 drinki, zakąski. Lub bilet 50 cuc z kolacją. 

• 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 osiągalnych miasteczek blisko Hawany  
np. stolica rumby Matanzas 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 koszt max  15 cuc.  

• 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. Koszt transportu max 20 cuc  

• Varadero – ja nie przepadam, ale dla miłośniczek pięknych plaż polecam choć jeden 
dzień. Transport z Hawany Sw obie strony to ok max 20 cuc  

 
 
 

 


