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Опинившись в Гавані, ви забудете про тран-
сатлантичний переліт, так як в першу чергу - 
це подорож у часі. Палаци в колоніальному 
стилі і застарілі будинки, побудовані за часів 
правління команданте Фіделя - всього лише 
декорація до проїжджої частини. Адже на 
дорогах тут як і раніше роз'їжджають амери-
канські автомобілі 50-их років і, не менше 
вінтажні, радянські «Жигулі»  та «Волги».
У нас буде цілих три дні, щоб адаптуватися на 
острові Свободи. Відвідати музей Хемінгуея - 
садибу La Vigia, перекусити в улюбленому 
ресторанчику Маркеса Bodeguita del Medio і 
випити кілька Cuba Libre на Малеконе, голов-
ній набережній Гавани. І, заглянувши в найві-
доміше кабаре «Tropicana» або музей Револю-
ції, з чистою совістю віддатися ритмам румби 
або самби, які звучать на кожному розі.



Катамарани чекатимуть нас в марині курортно-
го міста Сьенфуегос. Тут ми зробимо запаси 
провізії і відвідаємо тютюнову фабрику, адже 
який відпочинок на Кубі без сигар? Любителі 
дайвінгу можуть пірнути біля Нотр-Дама, кора-
лового рифу, який обрисами дуже нагадує 
паризький собор. А ті, у кого немає сертифіката 
PADI, відмінно проведуть час в гарячих цілющих 
джерелах Сьєго Монтеро, або у водоспадів Ель 
Нічо. Разом ми обов'язково підемо на півострів 
Punta Gorda, де на вершині красується псевдо-
мавританський палац багатого плантатора.
А ввечері нас чекає перший нічний перехід про-
тяжністю 75 морських миль.
Колумб дістався до Кайо Ларго тільки під час 
своєї другої експедиції. А ми прокинемося на 
тропічному острові вже на шостий день Кариб-
ського вояжу. Шість століть тому тут шварту-
вався знаменитий пірат капітан Генрі Морган, 
тут же була база іншого знаменитого пірата - 
Френсіса Дрейка. Але сьогодні від піратів зали-
шилася тільки пляшка рому. На щастя не одна!
27 км незайманих пляжів, більше 30 місць для 
занурень, первісні мангрові зарості ... Незважа-
ючи на назву, «Острів пеліканів», пляжі Кайо 
Ларго окупували гігантські морські черепахи, які 
відкладають тут яйця. А працівники ферми 
Finca-де-Tortugas збирають їх і вирощують 
потомство.



Навіть в Бразилії не залишилося стільки диких 
мавп, як на Мисі Кантілес. А в супроводі пра-
цівника біо-заповідника, можна зануритись 
глибше в джунглі і побачити крокодилів.
Вимінявши у місцевих рибалок лангустів за 
випивку (курс 10 ракоподібних за пляшку 
рому), обідаємо на заповідному острові Кайо 
Росаріо. Коралові рифи навколо острова, 
утворюють невеликі печери і кучеряві тунелі, 
які так люблять яскраві тропічні рибки. Саме 
тому прибережні води стали для дайверів 
культовими. Однак не обов'язково занурюва-
тися на глибину - маски для снорклинга 
цілком достатньо, щоб насолодитися підво-
дною красою.



Вранці на дінго ми вирушимо на безлюдний 
вулканічний острів Кайо Ігуана, щоб побачити 
доісторичних ящірок в їх природному середо-
вищі. Ігуани травоїдні і мирно сусідять з 
іншими тваринами, наприклад, з хутіямі 
(кубинські бобри), які безсовісно виманюють у 
гостей острова всі ласощі.
По дорозі до мису Матіас, де ми станемо на 
ночівлю і, можливо, спробуємо сили у спор-
тивній риболовлі, наші яхти кинуть якір в 
бухті Кайо Авалос. Тут раніше пірати ховали 
свої скарби. Звичайно шукачі скарбів тут вже 
все проінспектували і скринь із золотом не 
залишилося. Тому на берег зійдемо на сусід-
ньому острові Кампос, чиє багатство полягає 
в різноманітності рослинного світу.



Ми повертаємось у вихідну точку, але перед 
цим ми зробимо зупинку у селі Гуаджіміко, що 
сховалася в мальовничій бухті. Тут ми розсла-
бимося на пляжі, поплаваем з маскою і, звичай-
но, ще раз спробуємо місцеву кухню в сімейно-
му ресторанчику.
Тут нас чекає святкова вечеря на терасі шикар-
ного ресторану Club Cienfuegos. З келихом 
«дайкірі» ми будемо милуватися заходом, 
згадувати свої пригоди і планувати подальший 
маршрут.



Ми знову переміщаємося в часі, на цей раз в 
колоніальну епоху, коли, завдяки работоргівлі 
і цукровому очерету, Тринідад процвітав. 
Місто, що зберегло колишню пишність, зна-
ходиться під охороною ЮНЕСКО. Прогулянка 
по вулицях Трінідада - вже повноцінна екс-
курсія, яку доповнять численні музеї: історич-
ний, археологічний і музей Романтико в 
палаці «Цукрового короля» графа Брунето.
Любителі трекінгу оцінять прогулянку в 
національному парку Topes de Collantes, 
головною прикрасою якого є водоспад Salto 
del Caburni. А ввечері ми рекомендуємо 
відвідати одну з найбільш незвичайних дис-
котек в світі - Disco Ayala, яка проходить в 
однойменній печері на околиці міста.
Зранку виселення з готелю і трансфер в аеро-
порт.



7 days on catamaran;
professional skipper services;
accommodation in Havana and Trinidad 4 nights;
group transfer from airport to marina, 
hotel and back;
cameraman services;
tour to tobacco factory and Vinales valley;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final catamaran cleaning;
fuel;
marinas fees;
bedding and towels;
medical insurance;
tourist tax;
comfort package on catamaran;
visa support;
branded t-shirts and presents!

international flights to Havana;
cuban visa;
meals.

проживання на новому білосніжному
катамарані 7 днів;
послуги професійного шкіпера;
проживання в готелі в Гавані і Тринідад 4 ночі;
груповий трансфер з аеропорту в марину,
готель і назад;
відеозйомка протягом всієї подорожі;
екскурсія на тютюнову плантацію і
долину Віньялес;
гумовий човен і моторчик;
фінальне прибирання катамарана;
заправка паливом;
стоянки в маринах;
постільна білизна та рушники;
медична страховка;
туристичний податок;
комфорт-пакет на катамарані;
Візова підтримка;
фірмові футболки та подарунки!

міжнародний переліт до Гавани;
віза на Кубу;
харчування.

We will take care of security deposit
for catamaran!
Payment possible in installments. 

ВАРТІСТЬ
COST $ 2390 З ЛЮДИНИ

PER PERSON

ДОДАТКОВО:

Страховий депозит за яхту / катамаран
беремо на себе!
Можливий відпочинок в розстрочку.

O.Myshuga street 10, of. 110,
Kyiv, Ukraine, 02141

2246 65th Street, 
Brooklyn, NY 11204 

tell.: +1 (914) 446 56 16

checkinsea.global
kz@checkinsea.global


