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"…Poranek był ciepły i obiecujący. Znowu odniosłam wrażenie, że odkryłam następne dwa światy kubańskiej natury. Jeden 

obowiązujący za dnia – galopującego komunizmu ze wszystkimi jego paradoksami i uciążliwościami; drugi – rozpoczynający się 

nocą, kiedy na wyspie króluje radosne szaleństwo kubańskiej muzyki, tańca i śpiewu. Tak jakby dzienna Kuba była żywym 

pomnikiem Fidela Castro, a nocna – wcieleniem legendarnego Buena Vista Social Club…"      

 Beata Pawlikowska "Blondynka na Kubie" 

"Człowiek ogląda albumy, filmy, słucha na okrągło muzyki z Buena Vista Social Club, która podbiła Amerykę i Europę, ale nie ma o 
niczym pojęcia, dopóki nie dotknie ziemi, nie poczuje zapachu powietrza, nie zobaczy..." 

 
Artur Domosławski "Gorączka Latynoamerykańska" 

 

Zapraszamy na kameralną, magiczną wyprawę dla KOBIET  

Drogie Panie – nie ma chyba lepszego miejsca na świętowanie Naszego Dnia niż Wyspa jak wulkan gorąca! 

Dajcie się ponieść latynoskim rytmom, zatańczcie salsę z lokalnymi tancerzami, zanurkujcie w krystalicznie czystych 

wodach Morza Karaibskiego, zagubcie się w malowniczych uliczkach Starej Hawany i Trynidadu, wypijcie mojito w 

ulubionej knajpie Hemingwaya. 

Po Dniu Kobiet spędzonym na afrykańskim Mauritiusie i azjatyckiej wyspie Bali – przyszedł w końcu czas na gorące 

Karaiby  To będzie niezapomniany czas – dołączcie do nas! 

 

DATA WYJAZDU: 1 – 11 marca 2018 

(data wyjazdu może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotu) 

Zgłoszenia i informacje szczegółowe 

Ania Rocka: anna.rocka@nauticatravel.pl / 48 663 727 403 
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Plan wyprawy  

Zakłada  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy program i cena – wkrótce  

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczy, które musimy obowiązkowo zrobić 

będąc na Kubie  

* wypić mojito w ulubionej knajpie Hemingwaya - Bodeguita del 

Medio lub Daiquiri w El Floridita (Hawana) 

* zapalić prawdziwe kubańskie cygaro (zwijane na udach młodej 

ślicznej Kubanki ;)  

* zanurkować w Morzu Karaibskim 

* zatańczyć salsę lub son do rytmów Buena Vista Social Club 

* odbyć przejażdżkę starym, amerykańskim samochodem 

* zjeść langustę 

* zaśpiewać Guantanamera - najlepiej z lokalnym zespołem  

* wypić kawę na Hawańskiej Starówce (Havana Vieja) 

…Kuba to wyspa tajemnic. Nie ma tu 

niczego, a jednak jest wszystko. Nie ma 

lekarstw, ale wszyscy są zdrowi. Nie ma 

żywności, ale nikt nie głoduje. Nie ma 

pieniędzy, ale wszyscy są zamożni. Brakuje 

swobód obywatelskich, ale nie ma 

żebraków ani bezdomnych dzieci na 

ulicach… 

Beata Pawlikowska "Blondynka na Kubie" 



 

 

 

Rozbudź swoje zmysły… 

Jeszcze przed wyjazdem! 

 

Polecana lektura przed wyjazdem: 
 

 Yoani Sanchez "Cuba Libre - notatki z Hawany" 

 Beata Pawlikowska „Blondynka na Kubie – Na tropach prawdy Ernesta Che Guevary”. 

 Lea Aschkenas "To właśnie Kuba, życie i miłość na gorącej wyspie bezprawia" 

 Agnieszka Buda Rodriguez "Kuba, daleka piękna wyspa" 

 Krzysztof Mroziewicz "Fidelada" 

 Artur Domosławski "Gorączka Latynoamerykańska" 
 

Muzyka: 
 

 Oczywiście legendarna Buena Vista Social Club i Omara Portundo 
 
Filmy: 
 

 Buena Vista Social Club 

 "Chico i Rita" 

 "Hawana, miasto utracone" z Andym Garcia  

 "Hawana" z Robertem Redfordem 
 

Ceny – dla turystów: umowne. Taksówkarz na pytanie o cenę powie „15 dolarów”, bo liczy na to, że bogaty turysta 

nie znający realiów zapłaci bez szemrania. Dla Kubańczyków obowiązują specjalne, niskie ceny w peso kubańskim. 

Turysta za te same usługi zawsze płaci w peso wymienialnym. Dla porównania: jedno jajko kupione w sklepie na 

kartki kosztuje 0,09 peso (1 grosz), to samo jajko kupione na targu kosztuje 2 peso (25 groszy), a w sklepie 

dewizowym – 3,50 peso (niecałe 50 groszy).  |  Beata Pawlikowska "Blondynka na Kubie" 

Hasta la Victoria Sempre – dosłownie „Aż do zwycięstwa, zawsze”, w wolnym tłumaczeniu „Nie spoczniemy aż 

zwyciężymy”, najbardziej znane i najczęściej cytowane (także na Kubie) zdanie wypowiedziane przez Ernesta Che 

Guevarę. |   Beata Pawlikowska "Blondynka na Kubie" 

Son – oryginalna muzyka kubańska, która powstała po roku 1880 we wschodnich prowincjach wyspy, gdzie tamtejsi 

muzycy połączyli afrykańskie rytmy z melodiami latynoskimi i hiszpańskimi. Jak twierdzą niektórzy naukowcy, muzyka 

son ma ogromne znaczenie historyczne, ponieważ jest symbolem i esencją integracji wpływów afrykańskich, 

europejskich i afrokaraibskich na wyspie.   |  Beata Pawlikowska "Blondynka na Kubie" 

Zasady Ruchu na Drogach – silniejszy i większy ma pierwszeństwo. Samochody nie zwalniają widząc na jezdni 

pieszego albo rowerzystę.  |  Beata Pawlikowska "Blondynka na Kubie" 



  

Hawana 

 

 
Hawana to stolica Kuby i prowincji La Habana. Leży nad Zatoką Meksykańską i liczy sobie ponad 2 mln mieszkańców. 

W mieście znajdują się liczne zabytki kolonialne, dzięki czemu stare miasto La Habana Vieja zostało wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Do jednych z najstarszych budowli należy zespół warowni hawańskich, do których 

należą: strzegący portu Castillo del Moro z 60 armatami wycelowanymi w morze, Castillo de la Real Fuerza z drugiej 

połowy XVI w. – dawna rezydencja hiszpańskiego gubernatora, senat z XVIII w. i ratusz miejski z 1792. 

Hawana jest miastem niezwykłym, posiadającym swój niepowtarzalny charakter, styl i atmosferę, której nie 

spotkamy nigdzie indziej na świecie. Świeżo odnowione, najpiękniejsze na Karaibach rezydencje olśniewające swym 

kolonialnym pełnym przepychu stylem, stoją u boku rozwalających się budynków z których już dawno odeszła 

ostatnia warstwa farby i które sprawiają wrażenie jakby się miały zaraz rozpaść lub zawalić. Kolonialne perełki 

mieszają się z topornymi potworkami ery socjalizmu. Jedną z najbardziej uderzających właściwości miasta jest fakt, iż 

główne trakty turystyczne sąsiadują ze strefami mieszkalnymi co pozwala na zbliżenie się i poznanie ludzi, którzy tam 

na co dzień mieszkają. Wędrując po mieście spotkamy graczy domino pochylonych przy stoliku nad kolejną partią, 

dzieci grające w piłkę na ulicy, mieszkańców obserwujących świat z progów swoich domów, będziemy świadkami 

balkonowych dyskusji i wieszanego nam nad głową prania. Hawana to centrum kubańskiej kultury, tu rozkwita w 

swej pełni kubańska scena muzyczna ze znanymi na całym świecie grupami salsa i bolero, tu znajdziemy najwięcej 

galerii, klubów muzycznych i muzeów. Przedmieścia miasta rozciągają się na długie kilometry łagodnie łącząc się z 

prowincją Hawana, dostarczając wielu bardzo ciekawych miejsc wartych zwiedzenia. 

 

Hawana Vieja – Historyczna część miasta powstała jako zaczątek pierwszej osady, która przekształciła sie później w 

miasto Hawana. Otoczona historycznym murem mającym za zadanie ochronę miasta, skupia ogromną ilość muzeów, 

hoteli, sklepów i restauracji. Wokół Placu Katedralnego (Plaza de la Catedral) wznoszą się liczne kościoły z XVI – XVIII 

wieku. Znajduje się tu katedra, kościół San Francisco, klasztor Santa Clara. Interesujący jest także Castillo del Principe 

z XVII wieku. Z drugiej strony miasta leży Vedado, postmodernistyczne centrum miasta z lat 50. Wiele z okazałych 

pokolonialnych budowli zostało tu zamienione na gmachy użyteczności publicznej, ministerstwa i muzea. 

 

 

 

 

 

 

http://kubaonline.pl/2009/04/santa-clara/


 

Fabryki Cygar - Nawet niepalący podróżnicy muszą przyznać, iż wizyta na Kubie nie byłaby 

kompletna bez odwiedzenia miejsc z których wyspa słynie najbardziej – fabryki cygar. 

Tradycja wytwarzania cygar jest na Kubie jest bardzo stara i stanowi prawdziwą sztukę. W 

Hawanie znajdują się 3 najważniejsze fabryki cygar na wyspie, w których nadal są one 

ręcznie wyrabiane. W najstarszej z nich, Partagas, założonej w 1827 roku tradycyjnie 

zatrudniony jest lektor zapewniający pracownikom dodatkową rozrywkę czytając na głos 

gazety i książki podczas gdy są oni skupieni na wyrabianiu słynnych cygar. Inną znaną 

fabryką jest La Corona. Mieści się ona w pierwszym na wyspie budynku z metalu, który 

powstał na przełomie wieków. Ostatnią z trzech największych, jest fabryka cygar Romeo y 

Julieta. W każdej z nich goście mogą liczyć na wycieczkę podczas której, zapoznać się 

można z przebiegiem procesu wyrobu cygar i zobaczyć rzemieślników podczas pracy. 

Jakkolwiek, dla tych którzy spodziewali się pięknych Kubanek skręcających cygaro na udzie 

będzie to lekkie rozczarowanie, to atmosfera miejsca warta jest tego, by na własne oczy 

zobaczyć jak i dlaczego narodził sie kult. W każdej z fabryk można spróbować różnych 

gatunków cygar jak i skorzystać z przyzakładowego sklepu, aby zrobić zakupy. Warto 

skorzystać z tej okazji jeśli chcemy mieć pewność, iż kosztujemy prawdziwe kubańskie 

cygaro. Cygara oferowane przez ulicznych i pokątnych sprzedawców są zwykłymi 

podróbkami wytwarzanymi z tytoniowych odpadów a nierzadko również po prostu ze 

zrolowanych liści bananowca. 

Maria La Gorda - Hotel Maria la Gorda (Gruba Maryśka ;) znajduje się w Rezerwacie 

Biosfery Guanahacabibes, na najdalej na zachód wysuniętym półwyspie Kuby. Jest to 

miejsce, gdzie każdy nurek może cieszyć się krystalicznie czystą (przejrzystość sięgająca 

nawet do 40m) i bardzo ciepłą wodą (w zależności od pory roku między 25 a 30st) oraz 39 

różnymi miejscami nurkowymi. Wielu nurków uważa miejsca nurkowe w  María la Gorda za 

jedne z topowych lokalizacji nurkowych dla całej Ameryki Łacińskiej ze względu na bardzo 

bogate życie morskie oraz wyjątkowo piękne korale.  

Spokojny, rodzinny i klimatyczny hotel oferuje zakwaterowanie w 55 klimatyzowanych 

pokojach (domki i część hotelowa). Na miejscu dostępny jest bar, 2 restauracje, pralnia, 

wypożyczalnia rowerów i samochodów, baza nurkowa, boisko do siatkówki plażowej.  

Hotel nazwany jest po Marii - rodowitej Wenezuelce, która była rzekomo uprowadzona 

przez piratów i porzucona dokładnie w miejscu, gdzie teraz znajduje się hotel. 

Polecane miejsca nurkowe:  El Cabezon de Ludo, El Salon de Maria, El Almirante, Yemaya, 

El Acuario, El Ancla de Francois, El Jardin de la Gorgonia.  

  

 

http://kubaonline.pl/2009/05/kubanskie-cygara/

