
KUBA – Program  
8.09-22.09.2016 

 
Uwaga – zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie lub zamiany dni  

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

1 dzień 8.03 czwartek  
Przyloty i zameldowania uczestników na kwaterach ; obiadokolacja, wyjście spacer po 
okolicy , 21.00 impreza taneczna  
 
2 dzień 9.03 piątek  
9.00-10.00 Śniadanie  
11.00 – 12.30 zajęcia taneczne (1,5 h) i zapoznanie się z naszymi kubańskimi partnerami 
tanecznymi  
12.30 wyjazd na plażę we wschodniej części Hawany (Megano, Santa Maria), odpoczynek po 
podróży , integracje i zabawy taneczne na plaży 17.30 -18.30 obiadokolacja  
19.00 odpoczynek  
21.30 wyjście na imprezę  
 
3 dzień 10.09 sobota  
9.00-10.00 Śniadanie  
11.00-13.00 zajęcia taneczne (1,5h)  
13.00 spacer po starówce  
15.00 południe w Palenque prestiżowe miejsce i mekka kubańskiego folkloru  
18.00-19.00 obiadokolacja 
19.00-21.00 odpoczynek  
21.00 wyjście na imprezy, Malecon  
 
4 dzień 11.09 niedziela 
9.00-10.00 śniadanie 
11.00-12.30 zajęcia (1.5h)  
13.00-17.00 zwiedzanie starówki Hawany miasta Muzeum , spacer z przewodnikiem 
kubańskim mówiącym po polsku w ścisłym centrum starej Hawany  
17.30 -18.30 obiadokolacja  
18.30-21.30 odpoczynek  
21.30 wyjście na imprezę taneczną do Klubu 1830 (Castillito) prestiżowego miejsca gdzie co 
niedzielę spotykają się tancerze casino (na Kubie do określenia tańca salsa w parze używa się 
słowa casino)  
 
5 dzień 12.09 poniedziałek 
8.30-9.30 śniadanie  
10.00 wyjazd do Vińales (odległość ok 180 km , czas ok 2,5h)  
Zwiedzanie Vińales z przewodnikiem kubańskim mówiącym po polsku, zameldowania w 
domach kubańskich  
17.00-18.00 Obiadokolacja  
21.00 wieczorne wyjście na lokalne imprezy  



 
6 dzień 13.09 wtorek 
9.00-10.00 śniadanie 
10.30 zwiedzanie Vińales cd z przewodnikiem; dla chętnych przejażdżka na koniu lub 
rowerze (10 cuc) 
Powrót do Hawany  
17.30 -18.30 Obiadokolacja 
18.30 odpoczynek  
22.00 wieczorne wyjście na lokalne imprezy – klub La Gruta miejsce tanecznych spotkań 
miłośników casino  
 
7 dzień 14.09 środa  
9.00- 10.00 śniadanie 
11.00-12.30 zajęcia taneczne (1,5h) 
13.00 -17.00 zwiedzanie Hawany z przewodnikiem kubańskim mówiącym po polsku  
17.30-18.30 obiadokolacja  
18.30-21.00 odpoczynek  
21.30 Wyjście na imprezy – klub 1830, koncerty, inne  
 
8 dzień 15.09 czwartek  
8.30-9.30 śniadanie  
10.00 wyjazd wyjazd do Trynidad ( 320km od Hawany, czas podróży ok 4,5h)  
zameldowania w domach w Trynidadzie  
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 

 
9 dzień 16.09 piątek  
8.30-9.30 śniadanie  
10.00-12.00 zajęcia taneczne (1,5h)  
12.00 Wycieczki do wyboru  

* 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 (Cena: 30 cuc)  
* Zwiedzanie okolic na koniu, dojazd do malowniczej kaskady, na miejscu kąpiel i 
odpoczynek w niezwykle urokliwym, malowniczym parku przyrody (Cena :20 cuc) 
* Wyprawa dla nurków ( do ustalenia w zależności od miejsca, czasu i ilości nurkowań)  
* Odpoczynek na plaży Ancon, tym razem okazja poznania pejzaży południowych plaż wyspy  
18.00 Obiadokolacja  
21.00 Wyjście na imprezy 
 

10 dzień 17.09 sobota 
9.00-10.00 śniadanie  
10.00-12.00 zajęcia taneczne (1.5 h)  
12.00 Wycieczki do wyboru jak wyżej  



18.00 Obiadokolacja  
21.00 Wyjście na imprezy 
 
11 dzień 18.09 niedziela 

7.30- 8.30 śniadanie 
9.00 powrót do Hawany  
17.30 -18.30 obiadokolacja  
18.30-21.30 odpoczynek  
21.30 Salsoteka w Klubie 1830, wolny czas spacery na Malecon   
 

12 dzień 19.09 poniedziałek  
9.00-10.00 Śniadanie  
11.00-13.00 zajęcia taneczne (1,5h) 
13.00 zwiedzanie miasta z przewodnikiem kubańskim mówiącym po polsku c.d  
13.00 17.30-18.30 Obiadokolacja  
18.30 opdoczynek 
21.30 wyjście na wieczorną imprezę , spacer, wieczór na tarasie w hotelu Inglaterra  
 
13 dzień 20.09 wtorek  
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 wyjsćie na wieczorne imprezy taneczną , spacery, Malecon itp.  
 
4 dzień 21.09 środa  
9.00-10.00 śniadanie 
10.30 czas wolny, pożegnalny dzień na plaży  
 17.30-18.30 Obiadokolacja  
21.00 wyjście na imprezę pożegnalną do klubu 1830  
 
15 dzień  22.09 czwartek  
Wyloty  
 

 

Dodatkowe możliwe atrakcje poza programem grupy ! 

 
• REWIA TROPICANA  

Odwiedzenie legendarnej rewii pod gołym niebem Tropicana – koszt 75-85 - 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.  
  

• 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 w obie strony to ok max 20 cuc  

 
 

 

 


