
הופכים חלום לתיירותהופכים חלום לתיירות

10 ימים

של  והחמישים  הארבעים  משנות  אמריקניים  רכבים  בין  הנעים  סוריאליסטיים  ניגודים  של  במדינה  מסע  הוא  בקובה  ביקור 
המאה העשרים, למבנים קולוניאליים מסוף המאה ה-19 אשר קירותיהם המתקלפים מעידים על עברם המפואר. למול אלה 
ניתן עדיין למצוא תלושי מזון המחולקים לתושבי הערים, עגלות רתומות לסוסים, ומכוניות רוסיות מעידן הקומוניזם. הזמן כמו 
עצר מלכת ברחובותיה של הוואנה, וחופה הצפוני צופה בערגה אל עבר העולם האחר... ארה”ב של אמריקה, שעזבה את בת 
חסותה בזמן המהפכה. כריסטופר קולומבוס, ארנסט המינגווי, צ’ה גווארה ואחרים, נשבו בקסמה של המדינה האקזוטית על 

חופו של הים הקריבי.

מכל חלון, בר או מכונית נשמעת המוזיקה הקובנית של “בואנה ויסטה קלאב” ואחרים, אשר בקצב מסחרר של סלסה מקומית 
מכניסים את השומע לשיכרון חושים. אולי זה ה- “מוחיטו” משקה רום צונן או סיגר קובני מגולגל ביד, פניהם חרושות הקמטים 
המחייכות של דייגיה או חמוקיהן של נערותיה. ענני עשן סיגר דהוי תקוע בפיו של דייג זקן השרוע על דוגית מתנדנדת במרחק 
של  ארצם  פעם...  של  קובה  והים”.  ה”זקן  הפרסים  עטור  המינגווי  של  מספרו  ה”זקן”  של  דמותו  את  מזכירים  מהחוף  קטן 
מהפכנים, רומנטיקנים ללא תקנה בהנהגתם של צ’ה גווארה האגדי ופידל קסטרו אשר בקשו לשנות סדרי עולם ולגאול את 

אדמתם מעולו של הזר.

 יום אחד
תתעוררו בקובה

קובהקובה
סלסה וסיגר במקצב קריבי
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)Havana( תל אביב – הוואנה תל אביב – הוואנה
ניפגש בשעות הערב בשדה התעופה לקראת טיסתנו להוואנה בירת קובה )דרך יעד ביניים(. נחיתה בשעות הבוקר המוקדמות 

של היום הבא. 

הוואנההוואנה
אחר הנחיתה נצא להכיר את הוואנה בירתה של קובה. נתחיל בסיור פנורמי בעיר הגדולה ביותר מבין ערי האיים הקריביים, בה 
מתגוררים כ 2 מיליון תושבים בקירוב. הוואנה נכבשה במאה ה 19 על ידי האמריקאים אשר הפכוה בשנות ה 30 לעיר “הבילויים 
קולוניאליים  במבנים  ומשובצת  הקודמת  המאה  אווירת  את  משמרת  היא  כיום  גם  שלהם.   האחורית  החצר  של  והתענוגות” 
בניין  על  ונצפה  “המליקון”  העיר,  של  המפורסמת  בטיילת  נתחיל  אחרים.  בזמנים  בעיר  ששררה  הפאר  אווירת  על  המעידים 
הקפיטוליו הלאומי. נמשיך אל שדרת “הפראדו” הרחבה ואל המוזיאון בו ממוקמת ספינת המהפכה ההיסטורית של פידל קסטרו, 
“הגראנמה”. נמשיך אל טיילת המינגווי המפורסמת ושכונת מיראמר, הנחשבת לאחת השכונות העשירות בעיר ובמדינה. נסיים 
ברובע “ודאדו” המודרני, בו התבססה פעילותיהן של המאפיות וארגוני הפשע האמריקאים מן החוף המזרחי. עם תום הסיור, 

העברה לבית המלון, בסיסנו לשני הלילות הבאים. 

)Pinar del Rio( פינאר דל ריו , פינאר דל ריו ,)Vinales( עמק וינאלסעמק וינאלס
לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל מחוז פינאר דל ריו החולש על קצהו המערבי של האי, ליום של נופי טבע ציוריים. נשים פעמינו 
לעבר עמק וינאלס, העתיר בתופעות טבע ומפורסם בעיקר בשל היותו לב תעשיית הטבק הקובני הידוע. בוינאלס נערוך תצפית 
ממלון ג’זמינס אל נופי העמק ואל ה”מוגסטס” – תופעת טבע ייחודית למקום. נבקר באתר פרהיסטורי ונראה את ציור הסלע 
הענקי  המתאר את התפתחות האבולוציה. נמשיך וניסע אל עבר מערת הנטיפים האינדיאנית, שם נשוט בסירות אל האגם התת 
קרקעי אשר בבטן המערה. לפני חזרתנו להוואנה, נאכל ארוחת צהרים ונבקר בבית משפחה כפרית בפינאר דל ריו, בו נוכל 
להתרשם מקרוב כיצד מעבדים את הטבק המפורסם בעולם ומכינים סיגרים בשיטות מסורתיות. לקראת שעות הערב נשוב 

להוואנה.
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טרינידד טרינידד 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיר היכרות רגלי עם “עיר העבדים” טרינידד, על ארמונותיה, רחובותיה מרוצפי האבן וגגות הרעפים 
19 לבירת המחוז המרכזי של קובה וזכתה למעמד של אתר  האדומים שבה. העיר נוסדה על ידי הספרדים, הפכה במאה ה 
מורשת עולמי על ידי אונסק”ו. תעשיית קני הסוכר היא הבסיס לעושרה של העיר בה הוקמו עשרות טחנות סוכר בהן הועסקו 
אלפי עובדים. נערוך סיור בעיר, נראה את הכיכר המרכזית “פלאסה מיור”, מרכזה ההיסטורי של העיר המוקפת מבנים מהמאות 
 Palacio de Cantero נבקר במוזאון ההיסטורי  כמוזיאונים.  היום  ואת בתי העשירים המשמשים  וה-19, את הקתדרלה  ה-18 
Museum שנמצא במבנה הגדול והמרשים של ארמון קנטרו ונקרא על שם אחד מברוני תעשיית הסוכר שרכש אותו ב-1851 
היד  עבודות  ושוק  הסמטאות  בין  נשוטט  הזמן,  לנו  שיותיר  וככל  במקום  הביקור  בתום  עשיר.  נאו-קלאסי  בסגנון  אותו  ועיטר 
ונבקר במועדון קאנצ’אנצ’ארה - משקה רום-דבש שהומצא במקום. נשתה כוסית מהמשקה המפורסם, לצלילי מוסיקה קובנית 

מסורתית, ונשאר ללילה נוסף בטרינידד.

)Trinidad( טרינידד טרינידד ,)Cienfuegos( סיינפואגוס סיינפואגוס ,)Guama( הפארק הלאומי גואמה הפארק הלאומי גואמה
פרידה זמנית מהוואנה ונסיעה מזרחה לטרינידד – עיר העבדים שהוכרזה ע”י אונסק”ו כאתר מורשת עולמית, היושבת על החוף 
מירוץ  בסירות  נשוט  וממנו  גואמה,  הלאומי של  התנינים של הפארק  בחוות  נבקר  בדרך   .)Ankon( אנקון  הציורי של  הקריבי 
מהירות, לכפר המשוחזר טאינה, בו נלמד על חיי הילידים האינדיאניים בעבר ונראה את הפסלים המפורסמים של ריטה לונגה. 
נשוב בשייט דרך התעלות היישר לארוחת צהריים במסעדה מקומית ונמשיך דרך אזור מפרץ החזירים, בו התבצעה הפלישה 
האמריקאית הכושלת, אל סיינפואגוס, פנינת הדרום. נסייר בטיילת היפה ונתרשם ממבני העיר בעלת המורשת הצרפתית. בתום 
הסיור במקום נמשיך אל העיר הקולוניאלית טרינידד, בסיסנו לשני הלילות הבאים. בשעות הערב נצא לעיר העתיקה בה נוכל 

לחוות מקרוב את תרבות הרחוב התוססת והמוסיקלית להפליא שלה.

)Varadero( וראדרו  וראדרו ,)Santa Clara( סנטה קלרה סנטה קלרה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע דרך עמק “לוס אינחניוס” )Los Ingenios( ובדרכנו נלמד את סיפור גידול קני הסוכר במאות ה 18-19 
על ידי העבדים שהובאו מאפריקה. סנטה קלרה, יעדנו הבא, היא לב ליבה של רוח המהפכה ומלחמות הגרילה של פידל קסטרו. 
אחת הערים הגדולות ביותר בקובה, בעלת ערך משמעותי במהפכה הקובנית  ואחד מסמליה הגדולים והחשובים של המהפכה 
הקובנית של שנות השישים במאה העשרים. העיר נבחרה להיות למקום קבורתו של צ’ה גווארה ואנו נבקר באתר ההנצחה 
לגיבור הלאומי, הכולל חפצים שונים מחייו ומתעד את פועלו של גיבור המהפכה ואת הקרב שהתקיים בסנטה קלרה, בו הובסו 
חייליו של הרודן בטיסטה. נבקר במוזיאון הרכבת ונראה את קרונותיה שהותקפו על ידי צ’ה גווארה ונמשיך אל המאוזולאום בו 

קבור המהפכן הלאומי. בתום הביקור ניסע לעבר עיר הנופש המפורסמת וראדרו המכונה “הריביירה של קובה”. 
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הוואנה - תל אביבהוואנה - תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר, ניפרד מחופי הים, ממקצב העולם החדש ונצא לשדה התעופה. טיסה לישראל )דרך יעד ביניים(

ונחיתה בבוקרו של יום 10.

וראדרו, הוואנהוראדרו, הוואנה
לאחר ארוחת הבוקר, ניפרד מחופי הים ונצא בדרכנו חזרה להוואנה. נצא לסיור נוסף ומסכם בעיר וניחשף למראות הארכיטקטורה 
המונומנטלית של המבנים הקולוניאליים והמכוניות אשר הפכו לסמל סגנון החיים שעצר בעיר מלכת, באמצע המאה הקודמת. 
נעצור לצילום ב”כיכר המהפכה” שהייתה עדה לנאומיו חוצבי הלשון של פידל קסטרו, מנהיגה הבלתי מעורר של קובה ונראה את 
המלון המפורסם “ הוואנה ליברה”.  נצא לסיור רגלי בין ארבע הכיכרות המפורסמות של העיר, “פלאסה דה ארמאס”, “פלאסה 
ונחשבת   1748 ב  “הקתדראלה המוזיקלית מאבן” שנבנתה  ונראה את  ו”פלאסה קתדראל”  וייאחה”,  “פלאסה  סן פרנסיסקו”, 
לאחת העתיקות ביבשת אמריקה. נמשיך לסיור בסן קריסטובל דה לה הוואנה, רובע בן כ 500 שנים ונשלים את סיורנו ברחובות 
העתיקים תוך שאנו נהנים מיפי הכיכרות, הסמטאות, בתי הקפה, שווקי האומנים ובתי המרזח בעלי האווירה המיוחדת. ניכנס 
לאחד מן הברים שנקשרו בשמו של ארנסט המינגווי, הסופר המפורסם, ונשיק כוס מוחיטו מקומית לחגוג את סיומו של הטיול. 

עם תום הסיורים, נמשיך לבית המלון, ללילה אחרון בהוואנה. 

)Varadero( יום נופש – וראדרו יום נופש – וראדרו
וראדרו שוכנת במחוז מטנזס )Matanzas( בין מפרץ קרדנה )Bahía de Cárdenas( ומצר פלורידה ומכונה גם  “החוף הכחול”. 
החוף הארוך ובעל החול הלבן של אתר הנופש, הופך את המקום למוקד משיכה תיירותי עם אופי וטעם שונים משאר המדינה. 
לפנינו יום של חול רך לבן זהוב, מימי אוקיאנוס בצבע טורקיז צלול, צמחיית חוף רבה ודקלי קוקוס נעים ברוח. על רקע נופיים 

קאריביים נבלה יום חוויתי בחופי הריביירה הקובנית, נופש ומנוחה בוראדרו שטופת השמש.
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סיורים וביקורים באטרקציות: כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית הטיול

תחבורה: אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול 

טיפים: לנותני השירותים בחו”ל

מדריך ישראלי מקצועי: מצוות מדריכי קאמינוס

פרטים חשובים

תכנית הטיול – הינה תכנית עקרונית, חברת קאמינוס תעשה ככל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול וביקור בכל האתרים המפורטים 
בתוכנית. ימי הטיול וסדר הביקורים יכול להשתנות לפי צרכי המדריך והמסלול. 

ביטוח רפואי – כבודה והוצאות אישיות

אשרת כניסה ליעד

תוספת לאדם בחדר ליחיד

הוצאות בעלות אופי אישי: משקאות המוגשים במהלך 

הארוחות, כביסה, סרטים בתשלום בחדרים ושרות וכו’

דמי סבלות או הוצאות אישיות 

כל מה שלא כתוב בתוכנית ו”במחיר כולל”

תשר למדריך הישראלי 

המחיר אינו כולל:


