Strastna Kuba
15 dni
Cena: od 2345 €
26. 10. do 9. 11. 2019

Vrhunci potovanja: odkrivanje Havane v
oldtimerjih, obisk plantaže tobaka, tečaj salse,
spoznavanje vsakdanjika domačinov pod
komunizmom, mojito, cigare ter rum, obisk
živahnih mestnih trgov, treking v tropski gozd,
kubanska glasba, uživanje v »all inclusive« hotelu
na rajskem otočku, kubanske zgodbe
Hemingwaya in Che-ja.

MISTER MATIK

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

PROGRAM
Ne pozabite: Maksimalno število potnikov je 14. / Vsi odhodi so vedno zagotovljeni. / Ni
doplačila, ne glede na velikost skupine. / Brez doplačila za potnike, ki potujejo sami
in so sobo pripravljeni deliti s sopotnikom.
Na potovanju se prepletajo zgodbe kolonialnega časa otoka, kubanske revolucije, ameriškega in
sovjetskega vpliva ter močan kulturni doprinos glasbe in plesa, dobrega sadja, ruma in cigar ter
čudovite narave in ljudi.
1. dan: Prihod v Havano. Vodnik časti mojito dobrodošlice.
2. dan: Hemingway, Che, Vinales. Doživljanje Kube se začne preko Američana in Argentinca, ki
sta se v deželo zaljubila, kot se boste najverjetneje tudi vi. Obiščemo slavno Hemingwayevo
domačijo v Havani. Sprehodimo se čez umetniško sosesko mozaikov Jaimanitas. Zavijemo v
“rezidenco” Che Guevare, skrito v podeželski jami, iz katere je poveljeval med kubansko
raketno krizo. Namestitev pri domačinih v dolini Vinales.
3. dan: Dolina Vinales. Prelepa kraška dolina z jamami in hribčki (mogotes) je osrčje kubanske
proizvodnje znamenitih cigar, saj tu pridelajo večino tobaka. Podeželje je potrebno doživeti
stran od asfaltnih cest, zato se na konjih podamo med polja tobaka, sadja in kave. Pokažejo
nam pridobivanje tobaka in kako se naredi prava kubanska cigara. Preverite kvaliteto. Sledi
prikaz priprave kubanske kave, za še boljšo voljo pa pokušina mojita. Osvežimo se v vodi v
jami. Na konjih se vrnemo v vas. Glasba in ples sta velik del kubanske kulture, zato lahko osvežite
oziroma pridobite znanje salse preko zabavnega kratkega tečaja salse (son) s kubanskimi
mojstri tega plesa.
4. dan: Dolina Vinales. Za lepši začetek dneva opravimo treking na enega od mogotes, hribčki
iz apnenca, ki se dvigujejo nad dolino. Na vrhu naj bi bila zdravilna voda. Ob vznožju vidimo
(moderno) poslikavo o prazgodovini, ki je med največjimi freskami na svetu. Sledi obisk jame,
katero so zaznamovali pobegli sužnji, ki so v tej in podobnih jamah našli skrivališče. Mojito ob
sončnem zahodu v lokalu z bazenom in lepim razgledom na dolino. Glasbeni večer na trgu.
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5. dan: Cienfuegos. Vožnja v Cienfuegos (približno 5 ur). Ogled mesta, ki je na UNESCO-vem
seznamu svetovne kulturne dediščine. Lepe (nekatere propadajoče) vile, teatri, palače in trgi
zasnovani v francoskem in španskem kolonialnem stilu kažejo, kam se je stekal denar z okoliških
plantaž sladkornega trsa, dušo mestu pa dajejo prijazni prebivalci. Sprehod čez teater, palačo,
glavno avenijo ter marino bo poln priložnosti za sliko za v okvir, pogovor z domačini ter
uživanje ob kubanski glasbi in pijači.
6. dan: Trinidad. Izlet v neslavno preteklost Kube, ko so na plantažah sladkornega trsa delali
afriški sužnji. Ogled doline, kjer so bile plantaže. Vzpon na stolp, iz katerega so nadzorovali
sužnje. Pobliže bomo spoznali sladkorni trs in njegov zgodovinski pomen. Zgodba se nadaljuje v
mestu Trinidad, kjer so nekateri lastniki plantaž imeli domovanja. Ogled ene od hiš. Sprehod
čez mestece, ki ga krasita osrednji trg s katedralo ter labirint ulic z raznobarvnimi hiškami.
Veliko priložnosti za romantično večerjo. Večer z glasbo in plesom na osrednjem trgu.
7. dan: Park Guanayara, Trinidad. Izlet v bližnji Parque Guanayara se začne z vožnjo v starih
sovjetskih vojaških kamionih. Sledi treking čez čudoviti tropski gozd s postanki za pijačo in
osvežitev pod slapovi ter v tolmunih. Sproščeni večer na ulicah in trgih Trinidada. Mogoče ste za
večerjo na strehi z razgledom in živo glasbo ali mojito na stopnicah trga s pogledom na
kubanske mojstre plesa (večerja in mojito nista vključena v ceno potovanja).
8. dan: Cayo Coco. Vožnja iz Trinidada na rajski karibski otok Cayo Coco (približno 4 ure).
Nastanitev v All Inclusive hotelu s 4 zvezdicami na plaži. Hotel ponuja več možnosti športnega
udejstvovanja, zabavni program, več restavracij, 24 ur brezplačne hrane in pijače, lepo plažo in
več bazenov.
9. dan: Cayo Coco. Prosto za uživanje otoškega življenja (več možnosti za aktivnosti in izlete
izven resorta - ni vključeno v ceno).
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10. dan: Cayo Coco. Snorkling izlet do bližnjega koralnega grebena.
11. dan: Santa Clara, Havana. Vrnitev k Che-ju in revoluciji. Vožnja po lepem podeželju (približno
3 ure) do Santa Clare, osvojitev katere (s strani Che Guevare in njegovega oddelka) je povzročilo
beg diktatorja Batiste s Kube in zmago Fidelovih revolucionarjev. Ogled muzeja in mavzoleja,
kjer je pokopan Che, trga revolucije ter lokomotive, ki je bila v središču borbe za mesto. Vožnja
v Havano (približno 3 ure). Nočitev v Havani.
12. dan: Havana. Nekoč najverjetneje najlepše mesto na svetu. Po zajtrku se v ameriških
oldtimerjih v stilu odpeljemo na raziskovanje širšega mesta. Zapeljemo se čez novejši del mesta
Vedado, ustavimo se v Lennonovem parku, vidimo pokopališče Colon z izjemnimi spomeniki,
trg revolucije s podobami voditeljev revolucije na pročeljih sosednjih stavb, znameniti hotel
Nacional ter Capitol. Po kosilu se sprehodimo čez staro Havano s kolonialnimi stavbami in trgi.
Spoznamo način pridelave Havana Club ruma, seveda tudi pokusimo različne variacije tega
najbolj znanega kubanskega ruma. Obiščemo znano prodajalno najboljših kubanskih cigar,
spijemo koktajl ali dakiri, ki jih je oboževal Hemingway. Pogledamo trdnjavo, ki je ščitila
pristanišče mesta pred pirati in morebitnimi napadalci ter se ob sončnem zahodu sprehodimo
po znameniti aveniji Malecon, ki poteka ob obali.
13. dan: Havana. Domačin nam bo prikazal, kaj pomeni življenje v komunizmu pod trgovinskim
embargom. Izkušnje lokalnega življenja v propadajočih, nekoč lepih, stavbah centralne
Havane. Nakupovanje hrane z boni z mesečnimi kvotami. Spoznali bomo iznajdljive načine
preživetja lokalnega prebivalstva. Popoldne prosto za ležerno uživanje na trgih mesta in prijetnih
ulicah. Priporočamo ogled znamenitega kabareta Tropicana (ni vključeno v ceno).
14. dan: Havana, let domov. Možnosti za zadnje mojite, nakupe, ples in doživljanje Havane. Let
proti Evropi.
15. dan: Prihod domov.
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Spanje: za bolj doživeto potovanje bomo večinoma spali pri domačinih, na otoku Cayo Coco pa
v All Inclusive hotelu s 4 zvezdicami na plaži.
Vsi ogledi in vstopnine, ki so v programu zapisani, so všteti v ceno (razen če izrecno piše, da
ogled oziroma izlet ni vštet v ceno).

Podatki o potovanju:
Trajanje: 15 dni
Datum: 26. 11. do 9. 11. 2018
Cena:
2345 € na osebo v dvoposteljni sobi.
V primeru, da oseba potuje sama in je
pripravljena deliti sobo s sopotnikom, ni
doplačila.
Za prijavo pišite na info@mistermatik.com
ali pokličite na 070 156 960.

V ceno je vključeno:
- Letalska karta v ekonomskem razredu z
vsemi pristojbinami in vključeno prtljago
(odhodna letališča: Ljubljana, Zagreb, Trst,
Gradec, Benetke ali Dunaj).
- Vsi prevozi po programu. Prevozi so
privatni in udobni.
- Vse nočitve po programu (nočitve pri
domačinih za bolj avtentično doživetje Kube
ter 3 nočitve v All Inclusive hotelu s 4
zvezdicami na Cayo Coco).
- Nekaj zajtrkov (v hotelu na otoku Cayo
Coco so všteti vsi obroki in izbrana pijača).
- Vsi ogledi in vstopnine po programu
vključno z:
o Hemingwayeva domačija Finca Vigia,
o izlet s konji po podeželju Vinalesa,
o obisk plantaže tobaka in kave,
o kratek plesni tečaj salse (ron),
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o izlet s starimi ruskimi tovornjaki in
trekingom v tropski gozd,
o 3 nočitve v all Inclusive hotelu na
rajskem otoku Cayo Coco,
o snorkling izlet na Cayo Coco,
o ogled dela Havane v oldtimer
ameriških avtomobilih,
o spoznavanje lokalnega življenja v
Havani pod komunizmom.
- Kubanska viza.
- Srečanje pred potovanjem.
- Organizacija in izvedba potovanja.
- Slovensko vodenje vse dni na
destinaciji.

Maksimalno število potnikov je 14.
Vsi odhodi so vedno zagotovljeni.
Ni doplačila, ne glede na velikost
skupine.
Brez doplačila za potnike, ki potujejo
sami in so sobo pripravljeni deliti s
sopotnikom.

Podatki o podjetju: Mister Matik Ltd. 83
Ducie St. M1 2JQ Manchester, Velika
Britanija. TRR odprt pri Banki Koper:
SI56 1010 0005 5206 672

V ceno ni vključeno:
• vse, kar ni napisano pod »V ceno je
vključeno«,
• osebni izdatki potnikov,
• prevoz na in z odhodnega letališča v
Evropi.
**Ponudba po tej ceni velja do 30. 9. 2018. Za potrditev te ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini
750 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik Ltd., odprt pri Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred
začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih
poslovanja podjetja Mister Matik Ltd. V primeru neudeležbe na potovanju znaša strošek 100% cene potovanja.
Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik
Ltd. lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com.
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