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K U B A    
 



K U B A  majówka w rytmie latino 
 Data Wyjazdu: 25 kwietnia – 7 maja* 

Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 

Ania Rocka anna.rocka@nauticatravel.pl / 663 727 403 

 

…Trzeba umieć czekać jeśli się jest Kubańczykiem.       
Każdy gość na Kubie szybko powinien się tej sztuki 
nauczyć… Beata Pawlikowska "Blondynka na Kubie" 

 

Data i program Wyjazdu może nieznacznie ulec zmianie ze 
względu na konfigurację przelotów, warunki pogodowe                 
i uprawnienia nurkowe Uczestników oraz niezależne od nas 
sytuacje związane z panującą na Kubie „mańaną” . 

 

"Człowiek ogląda albumy, filmy, słucha na okrągło muzyki       
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 wyjątkową majówkę! Spędźcie ją na jednej                    
z najbardziej gorących i fascynujących wysp na świecie. Nie na darmo 
o Kubie mówi się, że jest "wyspą jak wulkan gorącą". Poznajcie ją 
dopóki gorąca i energetyczna atmosfera kubańska nie wygaśnie! 

W programie naszej wyprawy między innymi: zwiedzanie samego 
serca Kuby – Hawany: wędrówka szlakiem Hemingwaya, Capitol, 
Havana Vieja, fabryka rumu, nocne wyjścia na mojito i cuba libre, 
nauka salsy, fabryka cygar… Trinidad – klimatyczne miasteczko, 
wpisane na światową listę UNESCO; Vińales w Pinar del 
Rio...najbardziej zielona dolina Kuby. Ukoronowaniem wyjazdu 
będzie pobyt w Maria la Gorda, gdzie spędzimy niepowtarzalne 
chwile nurkując w Morzu Karaibskim!!! 
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Program 

 Dzień Program 

1 – 25 kwietnia* 
(czwartek) 

Wylot z Warszawy (na życzenie z innego miasta). Przylot do Hawany, zakwaterowanie            
w hotelu. Kolacja powitalna.  

2 – 26 kwietnia Po śniadaniu wyjazd na całodniowe zwiedzanie serca Kuby – Hawany – min. panoramiczny 
przejazd po mieście słynnymi starymi, amerykańskimi samochodami oraz obiad w ulubionej 
knajpie Hemingwaya: Bodeguita del Medio, degustacja mojito. Nauka salsy, a wieczorem dla 
chętnych wyjście do Casa de La Musica. 

3 – 27 kwietnia Po śniadaniu przejazd do najpiękniejszej doliny Kuby: Vińales - czerwona ziemia, gigantyczne, 
porośnięte tropikalną zielenią wapienne ostańce (Mogotes) wydrążone przez podziemne 
wody. Zobaczymy olbrzymie malowidło Leovigilda Gonzaleza na wapiennej ścianie, 
zwiedzimy indiańskie jaskinie, przepłyniemy łodzią po podziemnej rzece. Po południu 
wyruszymy do Maria La Gorda, gdzie spędzimy kolejne dni i oddamy się urokom nurkowania 
 Kolacja. (Niewielki 3-3,5*hotel ze skromnymi pokojami z łazienkami, mały bar i 
restauracja, plaża, baza nurkowa. I… to tyle  Spędzimy 5 dni na totalnym pustkowiu – tylko 
my, Morze Karaibskie, piasek, nurkowanie i salsa  ) 



Dzień 

4 – 7 
28 kwietnia - 1 maja  

Maria La Gorda. Pakiet  14 nurkowań, w tym w miarę możliwości logistycznych i pogodowych: 2 
nurkowania nocne. Śniadania, kolacje. 

8 – 2 maja  Po wczesnym śniadaniu przejazd w kierunku Trynidadu.  Po drodze – nurkowanie w Cenocie dla 
chętnych. Nocleg w Trynidadzie. 

9 – 3 maja  Śniadanie. Zwiedzanie Trynidadu - skansenu kolonializmu (brukowane kostką ulice, pałace z 
kutymi balustradami, kolumnady i dorożki), miasteczka słynącego ze wspaniałego zespołu 
architektonicznego, wpisanego na światową listę UNESCO. Lunch. Degustacja słynnej 
Canchanchara, przejazd zabytkowym pociągiem do Doliny Ingenios, czyli Doliny Cukrowników. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

10 – 4 maja  Po śniadaniu przejazd do Parku Topes de Collantes, trekking, kąpiele pod wodospadami, lunch, na 
wieczór dojazd do Varadero do hotelu z all inclusive, położonym bezpośrednio przy plaży. 

11 – 5 maja  Dzień błogiego lenistwa, relaksu, odpoczynku (w końcu zasłużony dzień urlopu ).            
Możliwość skorzystania z infrastruktury hotelu (basen, plaża, sporty wodne).                                  
Czas na zakupy / wycieczki opcjonalne. Wyżywienie all inclusive. 

12 – 13  
6 – 7 maja  

Koło południa przejazd w kierunku Cojimar, miasteczka Hemingwaya. Lunch z owocami morza. 
Dojazd do Hawany, czas wolny na targu na ostatnie zakupy, wieczorny wylot do Europy. 
Następnego dnia przylot do Polski w ciągu dnia (w zależności od konfiguracji przelotów). 

  

Program 



Cena Wyprawy: 2950 USD + przelot* 
(od ok. 3500 PLN – cena zależna od dnia rezerwacji, konfiguracji przelotu, taryfy, miasta / państwa wylotu)  

Cena nie zawiera: 

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego,  

• sprzętu nurkowego innego niż wymieniony,  

• napiwków, 

• posiłków innych niż wymienione. 

Zniżki: 

• Stały klient:  ubezpieczenie KR programu Wyprawy (prosimy          
o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia AXA dostępnymi na 
naszej stronie www. Osoby, które chciałby dodatkowo 
ubezpieczyć przelot – prosimy o informację przy zgłoszeniu. 
Warunkiem ubezpieczenia jest podpisana umowa-zgłoszenie). 

Płatności: 

I rata przy rezerwacji: 1500 usd. + przelot jeśli rezerwowany w 
Nautica Travel. 

II rata: 1 marca dopłata do całości. 

 

Cena zawiera: 

• Rozszerzone / wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące 
nurkowania.   

• Opiekę polskiego instruktora Nautica. 

• Prywatne transfery lotnisko-hotel-lotnisko (Kuba). 

• Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3 i 4*. 

• Wymienione posiłki.  

• Opiekę lokalnego przewodnika. 

• Zwiedzanie zgodnie z programem. 

• Prywatny transport w czasie wycieczek. 

• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pozwolenia. 

• Pakiet 14 nurkowań w Maria La Gorda i 1 nurkowanie w Cenocie 
(butle z powietrzem, balast). 

• Kartę turystyczną (wiza). 

 

 



Rzeczy, które musisz zrobić / zobaczyć na Kubie 

 • wypić mojito w ulubionej knajpie Hamingwaya - Bodeguita del Medio lub Daiquiri w El Floridita 
(Hawana) 

• zapalić prawdziwe kubańskie cygaro (zwijane oczywiście 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) 

 

         

 

 

 



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 

 

"…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" 



MARIA LA GORDA 
 

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 24 a 30st) oraz 32 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 hotel oferuje zakwaterowanie w 73 klimatyzowanych pokojach (domki drewniane       
i nowsza część hotelowa). Na miejscu dostępny jest bar, restauracja, pralnia, wypożyczalnia rowerów        
i samochodów, baza nurkowa, boisko do siatkówki plażowej. UWAGA: Jest to hotel 3-3,5*, urządzony           
w podstawowym / skromnym zakresie – można tu poczuć „prawdziwy klimat dawnych lat” .  

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.  

 



Informacje dodatkowe: 

 

 

• Paszport musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu + mieć 2 wolne strony na wizy i stemple 
służbowe. 

• Szczepienia nie są wymagane. Zaleca się jednak jak przy każdym wyjeździe w kraje tropikalne zaszczepienie 
przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad higieny, aby nie narazić 
się na zakażenie: wodę pić tylko z butelki lub przegotowaną oraz myć starannie owoce. Przestrzeganie tych 
zasad wynika z zagrożenia zatruciem pokarmowym lub zarażenia się amebą, lamblią, denga. Uwaga! Woda         
z wodociągów nie nadaje się do picia. Należy uważać także z przebywaniem na słońcu. Konsultacja lekarska 
kosztuje ok. 20 $. Sugerujemy przed wyjazdem kontakt z lekarzem medycyny tropikalnej / podróży.  

• Wiza – tak zwana „karta turystyczna” w pakiecie Wyprawy. 

• Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: Prosimy o zapoznanie się z warunkami AXA: http://nauticatravel.pl/wp-
content/uploads/2015/06/OWU-MULTITRAVEL-1.pdf. Warunkiem ubezpieczenia jest podpisana umowa 
zgłoszenie przy rezerwacji wyjazdu. 

• Na Kubie obowiązują dwie waluty: peso cubano czyli kubańskie (CUP) oraz peso convertible czyli wymienialne 
(CUC). Korzystniejsze jest zabranie euro (niż dolarów), gdyż euro można wymienić na CUC bez podatku. Banki     
i urzędy nie honorują kart kredytowych ani czeków podróżnych, wydanych przez banki amerykańskie (American 
Express, Citigropu) lub inne banki z udziałem kapitału amerykańskiego. Inne karty kredytowe (np. VISA, 
MasterCard) są akceptowane w dużych hotelach, wypożyczalniach samochodów i restauracjach.  

• Pobyt na Kubie dostarczy nam wszystkich niezapomnianych wrażeń  jest to miejsce wyjątkowe – pamiętajmy 
jednak, że tam czas płynie naprawdę inaczej i aby nie zepsuć sobie urlopu lepiej od razu nastawić się na to,       
że będziemy musieli czasem gdzieś poczekać, mogą nastąpić przesunięcia w programie itd.itp.   
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Informacje dodatkowe: 

 

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. 

 

Trinidad de Cuba – Miasto założone w 1514 roku, a jego kolonialna starówka wpisana została w 1988 roku na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.  

Najważniejsze zabytki miasta skupiają się wokół centralnie położonego Plaza Mayor. Należy do nich barokowa 
katedra, oraz były klasztor świętego Franciszka (Convento San Francisco) z charakterystyczną dzwonnicą, obecną 
na kubańskiej monecie o nominale 25centavos oraz Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos (Narodowe 
Muzeum Walki z Bandytami) w środku. Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców jest natomiast plac przed 
zamkniętym kościołem Nuestra Señora de la Candelaria, najstarszą świątynią miasta położoną na wzgórzu przy 
granicy miejscowości. W odległości kilkunastu kilometrów na południe od centrum znajduje się z kolei popularna 
wśród turystów plaża na półwyspie Ancón. 

Spośród lokalnych obyczajów na uwagę zasługują klatki dla kanarków, zawieszane przez mieszkańców przy 
wejściach do pomalowanych w ciepłe barwy kamienic, mające zapewniać szczęście i dostatek. Trinidad słynie na 
Kubie z koronkarstwa. Na uwagę zasługuje również regionalny napój z miodu, rumu i soku cytrynowego, nazywany 
Chanchanchara. Podobnie jak na całej Kubie spotkać też można kobiety w odświętnych strojach, celebrujące 
uroczysty dzień swoich 15 urodzin, tradycyjnie uważany na wyspie za granicę dorosłości. 

 

 



Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
 
Ania Rocka  
anna.rocka@nauticatravel.pl 
+48 663 727 403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer konta:  
Bank Zachodni WBK S.A. 
Swift code (BIC): WBKPPLPP 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610 
 
 
 



SAFARI NURKOWE „Jardines de la Reina”   
 

 

Istnieje możliwość lekkiej modyfikacji programu i przedłużenia pobytu poprzez wzięcie udziału w safari nurkowym na łodzi 
Aggressor II w dniach 4-11 maja w rejonie Jardines de La Reina (Ogrody Królowej). 

W takim przypadku – 4 maja chętni na safari zostaną odebrani przez załogę Aggressora i przewiezieni na łódź (transfer ok. 
3 godzin).  

Data Safari: 4-11 maja (11.05 transfer na lotnisko i wylot do Polski lub nocleg i wylot dnia następnego). 

Cena safari: 4399 usd + opłata parkowa i portowa: 290 usd 

Warunki rezerwacji: wpłata 40% przy rezerwacji i dopłata do całości: 90 dni przed safari.  

 

Osoby zainteresowane udziałem w safari nurkowym – proszone o kontakt przy rezerwacji  

(anna.rocka@nauticatravel.pl / 663 727 403). 
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