Kurs dla początkujących 14 dni

Kuba

– serca i duszy

Karaibów jako atrakcji turystycznej
nie potrzeba reklamować: klimat,
dziewicza natura, historia i kultura,
muzyka, taniec i mieszkańcy,
samochody, cygara,bezpieczeństwo
i inne. Oferujemy dwutygodniowy
pobyt w dwóch centrach w
zachodniej części wyspy, gdzie
koncentrują się najważniejsze
atrakcje kulturalno-krajoznawcze i
co najważniejsze także nurkowe.
Nasz program jest zarazem niepowtarzalną okazją poznania Kuby „od podszewki”, a
to za sprawą naszego rezydenta, tłumacza i przewodnika – znawcy tematów
kubańskich.

Dla początkujących proponujemy skorzystanie z naszej oferty
nurkowej 14-dniowej i w pierwszym tygodniu pobytu zrobienie
kursu pierwszego stopnia. Kurs robimy w trakcie nurkowań w
Playa Larga.

Program:
Dzień pierwszy:
sobota wieczorem – przylot do Hawany. Transfer z lotniska do Playa Larga ok. 3
godz. Po drodze kolacja w restauracji. Zakwaterowanie w Casa Particular.
Dzień drugi:
śniadanie, przejazd w okolice nadmorskiej jaskini „Cueva de los Peces” – check dive,
drugie nurkowanie. Powrót do Playa Larga na obiad. Popołudniu czas wolny: plaża,
miasteczko. Kolacja.
Dzień trzeci:
do południa dwa nurkowania: „El Brinco” i słynna „Punta Perdiz” – w tutejszej
restauracji przy uroczej plaży obiad, pobyt na plaży. Powrót do Playa Larga. Kolacja.

Dzień czwarty:
dwa nurkowania: „35 aniversario” i „El Hebano” w pobliżu Giron, lunch w
miasteczku, w powrotnej drodze postój i półtoragodzinny spacer z przewodnikiem po
typowym dla regionu lesie z charakterystycznymi okazami flory i fauny oraz
formacjami jurajskimi, możliwa kapiel w basenach naturalnych ze słodką wodą.
Powrót do Playa Larga. Kolacja.
Dzień piąty:
rano wyjazd samochodami z przewodnikiem do Parku Narodowego – Salinas –
obserwacje dzikich ptaków: stada flamingów, pelikanów i wiele innych.Powrót do
miasteczka na obiad. Popołudniu nurkowanie „El Tanque”. Przed kolacją nurkowanie
nocne.
Dzień szósty:
przejazd do rezerwatu ptactwa dzikiego „Bermeja”, a następnie do „Caleta Buena” –
ośrodek nad malowniczym naturalnym basenem z morską wodą, dwa otwarte bary,
restauracja. Przed lunchem na miejscu jedno nurkowanie, później możliwość
poważniejszej relaksacji, następnego dnia nie nurkujemy. Około 19-ej powrót do
Playa Larga, kolacja.
Dzień siódmy:
wycieczka jednodniowa do Cienfuegos – „Perły Południa” i kolonialnego Trinidadu.
Zwiedzanie miast, obiad, powrót wieczorem na późną kolację.
Dzień ósmy:
sobota, transfer do Vinales około 300 km, max. 6 godz. Zakwaterowanie w Casas
Particular i obiad. Zwiedzanie miasteczka i małego ogrodu botanicznego. Kolacja.
Dzień dziewiąty:
Śniadanie o 7.00. 8.00 wyjazd autobusem wycieczkowym do Cayo Levisas – wyspę
koralową z plażami z białym piaskiem. Dojazd na wyspę statkiem. Na miejscu lunch
i dwa nurkowania z łodzi. Powrót, Kolacja.
Dzień dziesiąty:
7.00 transfer do Maria la Gorda – najlepsze nurkowanie na Kubie! 170 km, 3.5 godz.
Zakwaterowanie w hotelu na dwie noce. Pobyt 3 dni, dwa nurkowania dziennie
(nurkowanie z łodzi), dwa obiady, dwie kolacje.
Dzień jedenasty:
Maria la Gorda. 2 nurkowania. Obiad. Kolacja.
Dzień dwunasty:
Po obiedzie powrót do Vinales. Możliwość wyjścia do klubu muzycznego „Polo
Montanez” – show, wystepy tancerek i tancerzy, potem tańce. Koszt wieczoru z
wejściem i alkoholem bez limitu (piwo, rum) – 30$ (dopłata).

Dzień trzynasty:
Dzień wolny. Do wyboru opcje: a) wycieczka do groty z podziemną rzeką „Cueva de
los Peces”, gdzie ukrywali się zbiegli niewolnicy. Zwiedzanie jaskini łodzią
motorową. Koszt z transporetm, wejściem i lunchem – 30$. b) wyjazd pod
gigantyczne, współczesne malowidło naskalne „Mural de Prehistoria”
przedstawiające ewolucję życia na Ziemi. Lunch u farmerów. Koszt całkowity – 30$.
c) dzień nad basenem hotelu „Ermita” – basen malowniczo położony na wzgórzu z
widokiem na całą dolinę. Wejście 15$ obejmuje konsumpcję za 10$. Pina Colada,
Mojito 2.5$. Transport do misteczka i z powrotem 4$/osobę.
Dzień czternasty:
Po śniadaniu zwiedzanie doliny Vinales konno, jaskinia z basenem naturalnym,
plantacje tytoniu, pobyt na farmie , poczęstunek „Coco loco” – rum w kokosie. Po
powrocie lunch. Popołudniu transfer do Havany. Zakwaterowanie w centrum, po
kolacji wyjście do jednego z klubów muzycznych w Vedado.
Dzień piętnasty:
Zwiedzanie starego miasta, lunch, w godzinach popołudniowych lub wieczornych
wylot.

Waluta:
na Kubie obowiązują 2 waluty: peso lokalne i peso „wymienialne” – CUC.
Posługiwać się będziemy tylko tymi drugimi, są one nieoficjalnie oparte na dolarze
amerykańskim. Jednak walutą którą należy zabrać jest euro. W styczniu 2013 roku za
1 euro kantory płaciły 1.28 C.U.C. Można też podjąć gotówkę z bankomatu.

Bezpieczeństwo
Kuba jest bardzo bezpieczna zarówno w kwestii przestępczości jak i spraw
zdrowotnych. To jeden z ostatnich krajów gdzie potencjalni przestępcy boją się
policji a nie odwrotnie. Służba medyczna jest na wysokim poziomie co jest chlubą
rewolucji, bardzo duży kładziony jest nacisk na działalność profilaktyczną, kontrole
stanu sanitarnego zbiorników, opryski prewencyjne przeciw komarom i inne.
Dopuszczalne jest picie wody z kranu! Ameba czy malaria praktycznie nie istnieje
ani żadnego zwierzęcia mogącego zrobić krzywdę człowiekowi.

Cena:
2090 USD
+ bilet + 200 dolarów na dodatkowe koszty. (dopłata do pokoju jednoosobowego 140
USD),

Cena zawiera uzyskanie licencji "open water".

1490 USD- dla osoby towarzyszącej bez dodatkowych atrakcji.
Przy skorzystaniu ze specjalnego programu dla osób towarzyszących (patrz: oferta
poniżej) –

1690 USD

Termin:
od listopada do końca marca
Oferta dla osób nienurkujących w programie 14dniowym.
Dzień drugi
popołudniu: wyjazd z nurkami jadącymi na checkdive – pobyt na plaży, kąpiel w
morzu lub w jaskini, snorkeling
Dzień trzeci:
wyprawa kajakami przez morską zatokę na dziewiczą plażę, snorkeling, piknik na
plaży – ryby z grilla, sałatki, owoce.
Dzień czwarty:
wycieczka do położonej 10 km od Playa Larga fermy krokodyli – około 10 tys.
osobników od najmniejszych do 5-metrowych, lunch – możliwość zamówienia
wybornego mięsa z krokodyla, popołudniu podróż statkiem na naturalne jezioro:
„Laguna del Tesoro”, zwiedzanie rekonstrukcji wioski indiańskiej.
Dzień piąty:
do południa pobyt na plaży w „Punta Perdiz” później lunch i popołudnie z nurkami.
Dzień jedenasty:
rano po śniadaniu: przejazd samochodami pod hotel „Los Jazmines” – widok na całą
dolinę, następnie spacer ( w sumie około 5 km ) do doliny, kawa w kolejnym punkcie
widokowym, dojście do współczesnych malowideł naskalnych przedstawiających
historię życia na ziemi: „Mural de Prehistoria” – lunch w pobliskim gospodarstwie.
Powrót do Vinales, kolacja.
Dzień dwunasty:
wycieczka samochodami do „Cayo Jutias” – przepięknej wyspy koralowej z plażą z

białym piaskiem i długim, łagodnym wejściem do morza. Lunch w restauracji przy
plaży, kolacja w Vinales.
Dzień trzynasty:
wyprawa rowerowa do jaskini z podziemną rzeką: Cueva del Indio” – zwiedzanie
łodzią, w drodze powrotnej postój i lunch nad Laguna del Piedra. W sumie 15 km, po
powrocie kolacja w Vinales.
Pozostały czas pobytu wspólnie z nurkami.

Zakwaterowanie i wyżywienie
w pokojach dwuosobowych w „casas particular”, oraz w hotelu w Maria la Gorda.
„Casa particular” to niezależne pokoje wynajmowane przy domach kubańskich,
formuła istniejąca od ponad 20 lat i bardzo popularna wśród turystów. Zapewnia
wysoki standard ( pokoje dwuosobowe, łazienka, lodówka,klimatyzacja – czysto,
komfortowo i przyjemnie ) z zapewnioną gościnnością kubańską i wyśmienitą
kuchnią.
Śniadanie to najczęściej: sok ze świeżych owoców, mleko lub jogurt naturalny,
owoce, chleb, masło dżem, omlet lub sandwich, kawa.
Obiad: ryba, krewetki, kurczak lub wieprzowina z dodatkami – ryż, fasola czarna lub
kolorowa w formie gęstej zupy, typowe dla regionu warzywa gotowane lub smażone
(yuca, bonato, platany) sałatki (ekologiczne i prosto ze słońca), woda, kawa.Czasami
dla urozmaicenia spaghetti z krewetkami lub obiad wegetariański.
Kolacja podobna do obiadu, często dodatkowo zupa, co najmniej 3 razy w trakcie
pobytu langusta a także owoce lub deser.

Transport
odbywać się będzie kilkoma amerykańskimi klasycznymi samochodami ( w
doskonałym stanie ) lub opcjonalnie busem. Transfery do Cayo Levisas i Maria la
Gorda – klimatyzowanym autobusem.

Nurkowanie
W Zatoce Świń (Playa Larga) 9 nurkowań.Nurkowanie z brzegu, do stanowisk
nurkowych dojazd samochodami. Uskok tektoniczny około 100 metrów od wybrzeża
ze ścianką i widocznością do 50 metrów. Przynajmniej jedno nurkowanie w cenocie
(Cueva de los Peces), w morzu 2 wraki, a także kaniony, tunele. Typowe dla
Karaibów formacje korali: wielkich rozmiarów gorgonie, madreporowce, gąbki oraz

okazy fauny – duże ilości małych i średnich ryb w bajecznych kolorach,langusty,
baracudy,skrzydlice,kraby pustelniki i wiele innych.W Cayo Levisas 2 nurkowania z
łodzi. To północna część wyspy czyli nominalnie Atlantyk – korale, nieco inna fauna.
W Maria la Gorda – uczta nurkowa! 58 miejsc do wyboru.6 Nurkowań z łodzi.
Kompletnie dziewicze tereny, żadnego przemysłu w promieniu wielu kilometrów, to
jedyny ośrodek turystyczny w zachodniej częśći wyspy To także typowe Karaiby,
wiele korali i ryb w tym: niezwykle rzadkie czarne korale, graniki (groupers), gąbki,
wiele skrzydlic i średnich ryb, duża szansa na zobaczenie rekina wielorybiego.
Bardzo ciekawa rzeźba dna morskiego: jaskinie, tunele, ścianki. Nurkowanie do 40
metrów. Sprzęt nurkowy w bazach jest dostępny, pianki i płetwy najlepiej mieć
swoje. Temperatura wody w sezonie: Playa Larga – 27 stopni, Maria la Gorda – 26.
W sumie nurkowania w trzech najciekawszych dostępnych z wyspy głównej
centrach.

Playa Larga to miasteczko w Zatoce Świń w Cienaga de Zapata rozległego Parku
Narodowego z dużą ilością płytkich rozlewisk i charakterystyczną bogatą florą i
fauną, zwłaszcza ptactwa dzikiego. Olbrzymia ilość wapiennych uskoków,
podziemnych rzek pojawiających się na pewnych odcinkach na powierzchni,
jaskiń,cenotów. Teren bardzo nisko zaludniony, większość cenotów dziewiczych,
nieprzystosowanych do turystycznej ekspolatacji. Charakterystycznym dla regionu
zwierzęciem jest krokodyl, zobaczyć go można w zamkniętym ośrodku rozrodczym
(nasza oferta dla osób towarzyszących). Sporo pozostałości po nieudanej inwazji
amerykańskiej (zrobaczywiałych najemników – Fidel Castro) – bunkry, pomniki
triumfu, groby poległych. Piękna, ponad kilometrowa, dziewicza plaża z białym
piaskiem i palmami kokosowymi. Widok na całą zatokę.
Vinales: niezwykle urocze miasteczko kolonialne położone w Dolinie Vinales
wpisanej w 1999 roku na listę światowego dziedzictwa Unesco. Historyczne centrum
uprawy tytoniu. Płaska dolina jest zdominowana przez wapienne wzniesienia w
formie niezwykle malowniczych kopców skalnych „Mogote”, jaskinie, wiele z
podziemnymi rzekami z najsłynniejszą Cueva del Indio (w naszej ofercie dla osób
towarzyszących)
Maria la Gorda: ośrodek turystyczny wyspecjalizowany w turystyce nurkowej na
zachodnim cyplu wyspy. 250 km od Hawany, 200 km od Cancun. „Koniec Świata” w
całkowicie dziewiczej scenerii, do najbliższego miasteczka 50 km. Dojazd drogą
asfaltową.
W Hawanie poznamy Vedado, dzielnicę rezydencjalną wzdłuż słynnej nadmorskiej
promenady „Malecon”, spędzimy tutaj wieczór w jednym z wielu klubów
muzycznych, oraz noc w domach kolonialnych. Ostatniego dnia zwiedzimy
hawańską starówkę „Havana Vieja” w dużym stopniu pięknie odrestaurowaną.
Plan wyjazdu i cena może nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora.
Oferta nie jest ofertą handlową w myśl kodeksu handlowego!

