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KUBA JAKIEJ NIE ZNACIE: 
ZAPRASZAMY NA WIOSENN Ą WYPRAWĘ Z CN ADRIATIC 

TERMIN 12-23 KWIECIEŃ 2012 
 

 
Co charakteryzuje nasz wyjazd?  

 
• niezapomniane safari:  

 
o trzecia najdłuższa rafa barierową na świecie  
o najlepsze nurkowania na całych Karaibach 
o jedne z najbardziej kultowych miejsc nurkowych na świecie 
o park morski od 1990 roku  
o największy rezerwat morski na całych Karaibach  
o liczba stałych mieszkańców: 0, zakaz komercyjnego połowu ryb  
o tylko 300 nurków rocznie 
o rekiny są gwarantowane! jeśli nie zobaczycie żadnego rekina, zostaną Wam 

zwrócone wszystkie koszty włącznie z biletem lotniczym i  wydatkami w barze 
o wielbiciele owoców morza będą usatysfakcjonowani, gdyż 90% posiłków 

stanowią świeże ryby i langusty. 
 

 
• bogaty program l ądowy: 

 
o Trynidad:  najlepiej zachowane kolonialne miasto Kuby- wpisane na listę 

UNESCO 
o wyprawa w głąb dżungli do wodospadu El Salto de Caburní 
o relaks na przepięknej plaży z bialutkim piaskiem 
o góry Sierra Esambrey 
o Hawana:  w poszukiwaniu śladów Castro, Hemingwaya i Bridget Bardot 



www.cn-adriatic.pl  

TEL POLSKA: Irek 501329766; 604545488 Iza 503486262  
E-MAIL: iza@cn-adriatic.pl; biuro@cn-adriatic.pl;   
 

2 

 

Celem naszego tygodniowego safari jest archipelag 250 niezamieszkanych wysp Jardines de la 
Reina. To znajdujący się 70 mil na południe od wybrzeża Kuby i 120 mil na północ od Kajmanów 
archipelag odkryty przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. „Ogrody Królowej”  to obszar zamknięty, 
na całym archipelagu, gdzie znajduje si ę tylko jedna baza nurkowa.  A ponadto w miejscu tym  
zabronione jest łowienie ryb w celach komercyjnych, więc pod wodą spotykamy wręcz ogrom życia 
morskiego. Można tu nurkować na nieuszkodzonych nurkowiskach wśród tradycyjnych formacji 
koralowych, ścianek spadających do głębokości ponad 50 m, kanionów, jaskiń, a  także płytkich 
ogrodów koralowych… i to wszystko jest pełne życia.  
 

ŁÓDŹ CABALLONES 

 
• Caballones wg lokalnych opinii luksusowy jacht dla 10 osób  

całkowicie odnowiony w 2006 roku 
• 5 klimatyzowanych kabin dwuosobowych z łazienkami (1 kabina z łóżkiem podwójnym, 4 

kabiny z dwoma pojedynczymi łóżkami) 
• duży pokład, gdzie kucharz serwuje posiłki. 

 
Po zakończeniu safari w ciągu kilku dni zwiedzimy najciekawsze miejsca na Kubie. Program jest 
krótki, ale niezmiernie ciekawy.  
 
Orientacyjne koszty: 2250 eur + przelot (ok 3500- 4 300 zł) 
Koszt/ os w pokoju 2 os, przy 8 osobowej grupie płetwonurków (+ dwóch instruktorów). 
 
W cenie:  
 

• Przeloty Polska- Hawana- Polska ( z ładowaniem w jednym z europejskich miast)  
• Transfery z i na lotnisko 
• 2 noclegi w Hawanie ze śniadaniem i kolacją  
• Hawana- Jardines de la Reina-Hawana 
• Zakwaterowanie (6 noclegów) z pełnym wyżywieniem (śniadanie, lunch, kolacja) na łodzi 
• Opłata za wstęp do parku morskiego (150€) 
• 12 nurkowań (możliwość dokupienia kolejnych nurkowań na łodzi) 
• Aluminiowe butle 12 l (DIN&INT), balast, lokalny przewodnik, 2 l wody/ dzień/os 
• Opieka polskich instruktorów  
• Program lądowy: zwiedzanie Kuby 
 

 
Cena nie zawiera: 
 

• Napiwku dla załogi łodzi ok 60 CUC 
• Opłaty turystycznej płaconej na lotnisku przed odlotem 25 CUC 
• Opłat wizowych 
• Opłat za dodatkowy program wg indywidualnych życzeń  
• Wypożyczenia sprzętu nurkowego  
• Napojów: soków, napojów gazowanych i alkoholowych 
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• Posiłków wyżej niewymienionych  
• Zwyczajowych napiwków  
• Wycieczek fakultatywnych- 

dodatkowych 
• Kosztów komunikacji miejskiej i 

wydatków osobistych podczas programu 
lądowego 

• Ubezpieczenia 
 
 
 
Miejsc na łodzi jest bardzo niewiele, wi ęc 
KTO PIERWSZY TEN LEPSZY ☺☺☺☺ 
 
Ze względu na konieczność potwierdzenia rezerwacji łodzi czekamy na Wasze zgłoszenia tylko do 
końca grudnia.  
 
Potwierdzeniem uczestnictwa w wyprawie jest wpłata zadatku w wysokości: 650 € 
 
Zapraszamy serdecznie! 
Iza i Irek 


