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ATRAKCJE IMPREZY WLICZONE W CENĘ WYPRAWY:

HAWANA – Zwiedzanie Hawany rozpoczniemy od Placu Rewolucji. Tam będą 
czekać na nas stare amerykańskie samochody, którymi przejedziemy Hawanę 
wzdłuż i wszerz. To fantastyczna przygoda, z której wspomnienia pozostaną  

na całe życie!

LA HABANA VIEJA — W zwiedzaniu Starej Hawany będzie nam towarzyszył sam Ernest Hemingway.  
Jego śladami wypijemy dauiqiri w słynnym barze El Floridita, a na mojito zajdziemy do Bodeguita del Medio.  
Po drodze będzie też okazja zobaczyć Hotel Ambos Mundos, w którym do dziś można zwiedzać pokój  

amerykańskiego pisarza.

BODEGUITA DEL MEDIO – Na wyjątkowy obiad zabierzemy Was do kultowej Bodeguity del Medio.

 KABRIOLETY AMERYKAŃSKIE – Hawanę obejrzymy w iście mafijnym stylu. Miasto podziwiać będziemy z perspektywy oryginalnych  

amerykańskich samochodów, które zostały porzucone na wyspie po zwycięstwie kubańskiej rewolucji.

DOLINA VINALES – Jedno z piękniejszych miejsc Kuby, gdzie można podziwiać góry o specyficznym kształcie, zwane 

mogotes. To miejsce, w którym króluje natura. Nadal wszystko uprawia się w naturalny sposób, z wykorzystaniem 
bawołów, ręcznych maszyn, a nie nowych technologii. Poczujecie to w powietrzu i zobaczycie w krajobrazie  

– czysta, niczym nienaruszona natura!

PLANTACJA TYTONIU – Nie można być na Kubie i nie odwiedzić plantacji tytoniu, nie poznać procesu 
powstawania cygar, a wreszcie oddać się degustacji! Prowincja Pinar del Rio słynie z wyjątkowej gleby do 
uprawy tytoniu i zobaczymy to na własne oczy! Cygara będziemy smakować popijając drinki w kokosie, 

tzw. coco-loco!

PLANTACJA KAWY — kubańska kawa jest czarna, mocna i zawsze słodka, tak ją pijają Kubańczycy.  
A jak ja uprawiają? Zobaczymy to na jednej z plantacji, gdzie poznamy proces uprawy, a będzie też okazja 

do degustacji.

WYCIECZKA KONNA — obie plantacje w Dolinie Vinales będziemy zwiedzać konno. Kto nie może,  
to podobnym szlakiem  uda się na trekking.

Kuba



FINCA EL PARAISO – Zwieńczeniem wycieczki konnej w Dolinie Vinales będzie ekologiczny i pyszny obiad  
w bajecznej scenerii Finca El Paraiso.

CAYO LEVISA — Nie był na Kubie ten, kto nie widział pięknej karaibskiej plaży. Na całodniowe plażowanie  

dopłyniemy na półwysep Cayo Levisa wodnym taxi. Dla chętnych możliwość wypłynięcia na nurkowanie.

CUEVA DEL INDIO –  jaskinię, w której kiedyś przed kolonizatorami ukrywali się Indianie będziemy  
zwiedzać łodzią.

CMENTARZ KRZYSZTOFA KOLUMBA — Kto woli bardziej monumentalne zabytki uda się na wielki  
cmentarz, który robi naprawdę duże wrażenie i wcale nie kojarzy się ze śmiercią i przemijaniem.

TRINIDAD – Jedno z pierwszych miast na Kubie. Pamięta czasy niewolnictwa, kolonializmu i walki  
o niepodległość. Dziś spokojne i radosne cieszy się wielką sympatią podróżników.

SALSA W TRINIDADZIE – Kuba to taniec i muzyka. Lekcję pobierać  
będziemy w jednej z najlepszych szkół salsy na Kubie – Casa de la Musica  

w Trinidadzie.

PLAYA ANCON – Po zwiedzaniu miasteczka wybierzemy się  
na kolejną karaibską plażę. Biały piasek, palmy, lazurowa woda,  

a zwieńczeniem tego momentu będzie pyszna Pina Colada.

CIENFUEGOS — W drodze do Vinales zatrzymamy się w mieście, 
które urządzone zostało na wzór Paryża. Do dziś można podziwiać  

niezwykłą architekturę kolonialną, piękne kamienice i uliczki, które przypo-
minają dawne czasy. W Cienfuegos znajduje się także najdłuższa ulica na Kubie  

i kolejny morski deptak — Malecon.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB — dla chętnych zaproponujemy wspólne wyjście na 
koncert najsłynniejszego kubańskiego zespołu! Świetna zabawa i niezapomniane 
przeżycia gwarantowane!

Kuba



ATRAKCJE IMPREZY WLICZONE W CENĘ WYPRAWY:

PLANTACJA MARIHUANY – Orange Hill to region który jest słynny na całej Jamajce ze swoich najwyż-
szej jakości upraw marihuany. W tym miejscu mieszka farmer Ziggy, który oprowadzi nas po swojej plantacji 
„Świętego ziela”  i odpowie na Wasze pytania z nim związane. Ziggy jest wielokrotnym medalistą, który zdobył 
liczne trofea i wyróżnienia podczas różnych festiwali i konkursów za najlepszą produkcję. Ziggiego odwiedzimy 
w pierwszych dniach naszej podróży przez Jamajkę. 

RICK’S CAFFE – Uznane przez dziennikarzy Natioal Geographic za jeden z 10 najlepszych barów na świecie, Rick’s Cafe 
położone jest na malowniczych klifach w południowej części Negril. 

YS FALLS – Naturalne wodospady, które tworzy 7 połączonych ze sobą kaskad na krystalicznie czystej rzece, wijącej się wśród  
niezliczonych gatunków drzew, krzewów, kwiatów i pnączy. 

APPLTONE FABRYKA RUMU – w destylarni tej odbędziemy około godzinną wycieczkę edukacyjną, podczas której  
poznajemy historyczny oraz współ czesny sposób produkcji tego najpopularniejszego na Karaibach trunku. 

BAMBOO AVENUE – zabytkowa aleja bambusowa wykonana jeszcze przez niewolników  
w czasach kolonialnych.

PELICAN BAR – jednym z najbardziej oryginalnych punktów na trasie naszych morskiej 
atrakcji będzie przystanek w barze na Morzu Karaibskim, który oddalony jest parę kilometrów od lądu, przez co 

dostać się tutaj można wyłącznie łodzią.

BLACK RIVER SAFARI – To jedna z najpiękniejszych wypraw przyrodniczych jakie doświadczymy wyrusza-
jąc wprost z naszej Plaży Skarbów na otwarte Morze Karaibskie. Przy odrobinie szczęścia spotkamy grupki 
zabawnie dokazujących delfinów. Podczas około 6 godzinnej wycieczki oryginalną łodzią rybacką zobacz-
my także naturę rzeki Black River – jedynego miejsca na Jamajce, gdzie spotkać można…krokodyle. 

PLANTACJA BLUE MOUNTAIN COFFEE – Kawa ta uznawana jest przez smakoszy za jedną z najlepszych 
na świecie gatunków małej czarnej. Zobaczymy proces produkcji od chwili zasadzania ziaren w ziemi,  

aż po orzeźwiający łyk gorącej kawy. Hollywell National Park – Położony 900m n.p.m. Park Narodowy  
z różnej trudności i długości trasami trekkingowymi. Podczas godzinnego spaceru poznamy bogactwo  

lokalnej roślinności, ptaków i wspaniałych górskich widoków.

Jamajka



Jamajka
      LIFE YARD – to zlokalizowana na Fleet Street charyzmatyczna grupa aktywistów, którzy od kilku lat wprowadzają w życie im-

ponujące pomysły w ramach swojej misji społecznej. Jej celem jest poprawa jakości życia ludzi z kingstońskiego getta, 
ich edukacja i pomoc w wydostaniu się beznadziejnej rzeczywistości ulicznej przemocy, skrajnej biedy i społecznego 

wykluczenia. Na Fleet Street zobaczymy przepiękną uliczną galerię murali, która powstaje już od 5 lat i jest częścią 
międzynarodowego projektu zrzeszającego artystów grafików z całego świata, którzy jako wolontariusze przy-

jeżdżają do Kingston wesprzeć inicjatywę Life Yard-u. W ten oto sposób, nasi magicy zamienili emanującą 
beznadzieją, szarą i depresyjną ulicę getta w wielką, kolorową galerię sztuki ulicznej, przywracając jednocze-

śnie uśmiechy na twarzach jej mieszkańców. Kolejną ich inicjatywą, było założenie ogrodu, w którym uczą 
dzieciaki jak naturalnie hodować warzywa i owoce bez używania chemikaliów. Dzięki nim możemy przy 

okazji pokazać Wam kawałek życia kingstońskiego Getta, choć jak mówią o sobie.... 
Fleet Street ... „Not just a Ghetto” (Fleet Street, to nie tylko getto)

DEVON HOUSE – Posiadłość Devon House w Kingston została zbudowana  
w 1881 roku przez pierwszego czarnoskórego milionera na Jamajce. Dzisiaj, oprócz  
muzeum, na terenie obiektu znajdują się najlepsze, 
słynne na całą Jamajkę lody Devon House, które to 
uplasowały się na 4 pozycji rankingu National  
Geographic na najlepsze lody na świecie.

TRENCH TOWN CULTURE YARD – Małe muzeum zlokalizowane  
w historycznym podwórzu, gd zie mieszkali w biedzie młodzi Bob i Rita 

Marley. Tutaj powstało “No Woman No Cry”. W sercu najsłynniejszego getta 
Trench Town można zobaczyć to wszystko, co ukształtowało rewolucyjne myśle-

nie króla reggae. W tym niepozornym miejscu Peter Tosh, Bunny Wailer i Bob Marley założyli The Wailers.

MUZEUM BOBA MARLEYA – Mieszczące się przy Hope Road w Kingston. Legendarny dom Boba Marley’a  
i oryginalna siedziba jego Tuff Gong Studio. Z tym miejscem związanych jest wiele wydarzeń, w tym pamięt-
ny zamach na Boba. Obecnie w okazałej posiadłości mieści się najważniejsze muzeum jego pamięci.
Rasta Camp – Położona wysoko w górach wioska ok. 30 rastafariańskich rodzin, które zbudowały  
samowystarczalne, niezależne od zdobyczy cywilizacji społeczeństwo. 



ZAKWATEROWANIE
W cenie wyprawy zapewniamy noclegi w pokojach dwuosobowych, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą ok. 500 EUR za cały 
pobyt (ostateczna cena będzie znana po zebraniu grupy). Będziemy sypiać w starannie dobranych hotelach, domach gościnnych i/lub wynajętych  
na nasze potrzeby willach w średnim standardzie. Więcej o warunkach noclegowych na Kubie możecie przeczytać tutaj: 
http://holacuba.pl/przed-wyjazdem/, a o warunkach noclegowych na Jamajce tutaj: http://najamajke.pl/index.php?m=35

PRZELOT I BILETY LOTNICZE
Dobór lotów jest  sporym wyzwaniem logistycznym dla naszej wyprawy i ze względu na stale zmieniającą się ofertę linii lotniczych szczegóły przelotów 
pomiędzy Polską, Kubą i Jamajką będą znane po zebraniu kompletu uczestników. Standardowo dobieramy loty tak, aby rozpocząć i zakończyć wyprawę  
w Warszawie Dla zainteresowanych w miarę możliwości dobieramy także loty z innego miasta lub z innego kraju, wraz ze zgłoszeniem prosimy podać 
najdogodniejsze miejsca wylotu.

CENA WYPRAWY ORAZ WARUNKI FINANSOWE:

Cena wyprawy wynosi 3100 EUR  

W cenie wyprawy wliczone są:
 • Wszystkie bilety lotnicze
 • Wszystkie noclegi
 • Wszystkie wycieczki wymienione w punkcie:  

  „Atrakcje i imprezy wliczone w cenę wyprawy” (wstępy, transport, przewodnicy)
 • Wszystkie śniadania na Kubie 
 • Opieka polskojęzycznych pilotów/przewodników  

  podczas całego pobytu na Jamajce

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Rezerwacja miejsca w wyprawie – 250 EUR. Pierwsza transza 2000 EUR – płatna przelewem po zebraniu minimalnej ilości uczestników, przed zakupem 
biletów lotniczych. Druga transza 850 EUR – płatna gotówką po przylocie na Kubę. Płatności można dokonywać w walucie EUR lub PLN po kursie zakupu 
waluty w NBP w dniu transakcji (kurs: http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html). Jeżeli będziesz chciał/chciała wycofać się z wyjazdu po zapłacie zaliczki, 
zwrócimy ją pod warunkiem, że będą inni chętni na Twoje miejsce. Jeżeli zmienimy naszą obecną ofertę tak, że nie będzie Ci ona odpowiadała, zwrócimy 
całość zaliczki. Jeśli wyjazd nie dojedzie do skutku z winy organizatora, otrzymacie zwrot całości zaliczki.

W cenie wyprawy nie są wliczone:
• Posiłki (oprócz śniadań na Kubie i obiadu na Cayo Levisa na Kubie)
• Koncert Buena Vista Social Club
• Wydatki własne i napiwki
• Ubezpieczenie w podróży każdy wykupuje sobie sam (ok 150 PLN) 



ZGŁOSZENIA NA WYPRAWĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

 e-mail: kontakt@holacuba.pl  lub  info@najamajke.pl 

telefon: 727 000 880 (Hola Cuba) lub 504 176 424 (naJamajke.pl) 

Po zgłoszeniu udziału w wyprawie otrzymają Państwo
więcej szczegółów organizacyjnych w tym szczegóły płatności  
oraz wszelkie informacje o tym, jak się przygotować, 
co ze sobą zabrać oraz jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo na wyprawie. 
Wraz ze zgłoszeniem prosimy o podanie najdogodniejszego miasta wylotu.

Zgloszenia i informacje


