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Havana, zahodni Karibi, Mehika in raziskovanje Kube 
ZAGOTOVLJENO SKUPINSKO KRIŽARJENJE: 

21.11. – 04.12.2019 (14 dni) 
Odhod iz Slovenije je predviden v četrtek, 21.11.2019 v jutranjih urah in povratek v Slovenijo v sredo, 

04.12.2019 zvečer. 

 

   
 

Dan Datum Pristanišče/Kraj Prihod Odhod 

Čet 21.11.2019 
Benetke, Italija; letalski prevoz Benetke – Havana (via Madrid, let IB3243 
in IB6621) 

- 11:55 

Čet 21.11.2019 Prihod na letališče v Havani, Kuba; Prevoz do hotela v Varaderu 20:40 22:15 

Pet 22.11.2019 
Varadero, Kuba (nastanitev v hotelu); Prost dan za uživanje na rajskih 
plažah 

0:01 - 

Sob 23.11.2019 Varadero, Kuba; Izlet z ladjico na Cayo Blanco - - 

Ned 24.11.2019 Varadero, Kuba; Izlet v pristno notranjost Kube – Trinidad & Cienfuegos - - 

Pon 25.11.2019 Varadero, Kuba; Prost dan za uživanje na rajskih plažah - - 

Tor 26.11.2019 Varadero, Kuba; Prevoz do Havane - 09:00 

Tor 26.11.2019 Havana, Kuba; Izlet z ogledom Havane; Vkrcanje na ladjo ob cca. 17:00 11:30 - 

Sre 27.11.2019 Havana, Kuba; Možnost fakultativnih izletov - 23:55 

Čet 28.11.2019 Dan plovbe - - 

Pet 29.11.2019 Belize City, Belize; Možnost fakultativnih izletov 08:00 17:00 

Sob 30.11.2019 Roatan, Honduras; Možnost fakultativnih izletov 08:00 17:00 

Ned 01.12.2019 Costa Maya, Mehika; Možnost fakultativnih izletov 08:00 18:00 

Pon 02.12.2019 Cozumel, Mehika, Možnost fakultativnih izletov 07:00 16:00 

Tor 03.12.2019 
Havana, Kuba; Izkrcanje, Možnost samostojnih ogledov; Prevoz na 
letališče 

10:00 20:00 

Tor 03.12.2019 Letalski prevoz Havana – Benetke (via Madrid, let IB6620 in IB3244) 20:30 23:25 

Sre 04.12.2019 Benetke, Italija 18:05 - 

 
  



 

1. dan (21.11.2019): BENETKE (ITALIJA) - MADRID (ŠPANIJA) – HAVANA (KUBA) 
Zbor potnikov na letališču Marco Polo v Benetkah pri informacijskem 
pultu ob približno 9:30. Sledi prijava na let in letalski prevoz proti 
Madridu, kjer bomo prestopili na naslednji let do Havane. V Havano 
bomo prispeli ob 20:40 po lokalnem času in se z avtobusom takoj 
odpravili v Varadero, kjer bomo preživeli 5 nočitev v hotelu s storitvijo 
all-inclusive.   

 
2. dan (22.11.2019): VARADERO (KUBA) 

Prost dan za uživanje na rajskih plažah. Varadero je najekskluzivnejši del Kube – tu se bohotijo 
nepregledno dolge bele peščene plaže, morje pa je čudovito, turkizno modre barve. Zares idealno 
mesto za oddih na rajskih plažah s priljubljenim mojitom v roki, tisti bolj aktivni pa se lahko prepustijo 
uživanju v morskih radostih. Nočitev s storitvijo »all Inclusive«. 
 
3. dan (23.11.2019): VARADERO (KUBA) - IZLET Z LADJICO NA CAYO BLANCO S KOSILOM IZ MORSKIH 
DOBROT 

Iz Varadera se boste odpravili na izlet z ladjico, kjer boste 
sproščenem vzdušju boste pluli po čudovitem karibskem morju, ob 
kubanski glasbi in koktejlih, ki so vključeni v ceno tako na ladjici, kot 
tudi na kopnem. Postregli vam bodo tudi s prigrizkom. Možnost 15-
minutnega plavanja z delfini*. Snorklanje ob koralnih grebenih. 
Nato boste pristali na otoku Cayo Blanco, ki slovi čisto beli peščeni 
plaži in čistem turkiznem morju. Prosti čas za uživanje na plaži, kjer 
boste imeli na voljo tudi kosilo (morske specialitete).  
*Opomba: Plavanje z delfini je odvisno od njihovega prostega časa 

med treningom. Nočitev s storitvijo »all Inclusive«.  
 
4. dan (24.11.2019): VARADERO (KUBA) - IZLET V PRISTNO NOTRANJOST KUBE Z OBISKOM MEST 
TRINIDAD IN CIENFUEGOS S TRADICIONALNIM KOSILOM 

Odpravili se boste na raziskovanje notranjosti Kube za pristno 
doživetje te čudovite karibske državice. Biser Kube, mesto Trinidad, 
se nahaja na južnem karibskem delu otoka. Mestno jedro je pod 
UNESC-ovo zaščito, tu se boste sprehodili po pisanih značilnih ozkih 
uličicah in občutili tipično kubansko vzdušje. Ustavili se boste v baru 
Canchanchara, kjer boste nazdravili s koktejlom in uživali ob latino 
glasbi ter samopostrežnem kosilu v restavraciji na trgu Plaza Mayor. 



 

Sledi obisk kolonialnega mesta Cienfuegos, ki je uvrščeno na UNESCO-v seznam kulturne dediščine. 
Ogledali si boste mesto in njegove mogočne znamenitosti - teater Terry, park Marti in palača Palacio 
del Valle. Polni novih doživetij se boste vrnili v Varadero. Nočitev s storitvijo »all Inclusive«.  
 
5. dan (25.11.2019): VARADERO (KUBA)  
Današnji dan še izkoristite za kopanje na čudoviti plaži hotelskega resorta. Obiščete lahko tudi Jasonov 
park, ki zavzema 9 hektarjev površine in ga imenujejo tudi »pljuča Varadera«. V Varaderu najdemo tudi 
hišo Al Capone-ja, ki je sedaj restavracija. Nočitev s storitvijo »all Inclusive«. 

 
 
6. dan (26.11.2019): VARADERO – HAVANA CITY TOUR S TIPIČNIM KUBANSKIM KOSILOM (KUBA) 

Zjutraj bomo zapustili naš resort v Varaderu in se z avtobusom 
odpeljali v glavno mesto Kube, Havano, ki je prav posebno doživetje. 
Vroči latino ritmi salse, ameriški oldtajmerji, dim in vonj cigar, rum, 
ikonografije Che Guevare ter seveda simpatični in odprti domačini. 
Največje bogastvo stare Havane predstavlja 900 arhitekturnih 
draguljev, zgrajenih od obdobja baroka do obdobja art decoja. Te 
stavbe, ki so zares dobro ohranjene ali obnovljene, so danes 
spremenjene v drage hotele in zanimive muzeje. Na izletu boste 

videli nekatere glavne znamenitosti tega edinstvenega mesta: čaka vas vožnja po najbolj slavni, sedem 
kilometrov dolgi obalni promenadi Malecon, obisk muzeja ruma ter sprehod po živahni ulici Calle 
Obispo v središču Havane. Med ogledi nas bodo pogostili s tipičnim kubanskim kosilom. Po izletu sledi 
prevoz do pristanišča, prijava na vkrcanje in namestitev v kabino. Pričetek križarjenja z ladjo MSC 
Opera. 
 
7. dan (27.11.2019): HAVANA (KUBA) 
Ladja ostane zasidrana v pristanišču in koristite lahko vse storitve, ki jih ponuja. Priporočamo 
celodnevni fakultativni izlet do mesteca Pinar del Rio, ki se nahaja v pokrajini Viñales, rodovitnem 

področju z največjim deležem proizvodnje tobaka na Kubi. Lahko si 
ogledate proizvodnjo tobaka, kjer ne boste videli le zvijanja slavnih 
cigar – kubank, temveč boste po poti občudovali tudi številne 
plantaže, ki se raztezajo po celotni pokrajini skupaj z zanimivimi 
podeželskimi hišami. Vključeno je kosilo v lokalni restavraciji v 
kreolskem slogu. Slikovita vožnja nazaj do pristanišča bo dodala 
»piko na i« pisani pokrajini in sproščenem vzdušju, ki ga boste ob 
tem občutili. Ladja bo iz Havane odplula ob 23:55. 

 
8. dan (28.11.2019): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko 
osvojite kakšen korak salse, obiščite ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem spa-ju, 
uživate v večernih predstavah v gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi 
brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov ter brisač. 
 
 

https://www.svet-krizarjenj.si/sl/ladjarji_ladje/ladje/55/msc_opera.html
https://www.svet-krizarjenj.si/sl/ladjarji_ladje/ladje/55/msc_opera.html


 

 
 
9. dan (29.11.2019): BELIZE CITY (BELIZE)  

Belize je mala obmorska država v Srednji Ameriki ob 
Karibskem morju. Po velikosti je primerljiva s Slovenijo, 
šteje pa le okoli 320.000 prebivalcev. Na severozahodu 
meji na Mehiko, na zahodu in jugu pa na Gvatemalo. 
Nekoč poznan kot britanski Honduras je do leta 1981 
spadal pod britansko krono, od tedaj pa je samostojna 
država. Etnično zelo pisana država je danes edina država 
v Srednji Ameriki, kjer je uradni jezik angleščina. Izvor 
besede Belize ni povsem jasen, po eni od razlag pa naj bi 

izhajal iz majevske besede belix, kar pomeni motna voda, ki se nanaša na reko Belize. Pred prihodom 
Evropejcev so področje poseljevali prvotni prebivalci Maji, ki so za seboj pustili bogato zapuščino. V 
zlatem obdobju Majev je na območju današnjega Belizeja živelo kar okoli 400.000 ljudi. 
Belize je pravi raj za potapljanje, saj okoli 450 otokov in otočkov, ki se raztezajo vzdolž obale tvori 
največji koralni greben na zahodni polobli, poleg tega pa v državici najdemo neverjetno raznoliko floro 
in favno, največji sistem podzemnih jam v Srednji Ameriki, poleg tega pa še bogata kulturna dediščina 
z ostanki majevske civilizacije.  
 
10. dan (30.11.2019): ROATAN (HONDURAS)  

Honduras, obmorska država v severni Srednji Ameriki, s svojimi 
naravnimi in zgodovinskimi zakladi predstavlja zelo atraktivno 
turistično destinacijo. Zalivski otoki zraven karibske obale ponujajo 
vse kar pričakujemo od karibskih otokov: uživanje na lepih belih 
peščenih plažah, potapljanje ob edinstvenih koralnih grebenih ter 
ribolov. Otok Roatan leži v otočju Bay, približno 60 km severno od 
obale in je na najširši točki širok le 4 km. Roatan je prava mešanica 
različnih kultur, saj so prebivalci potomci Špancev, Britancev, 

Indijancev in Afričanov, kar je posledica burne zgodovine: različni osvajalci, obiski piratov in trgovanje 
s sužnji. Danes je najpomembnejša dejavnost na otoku turizem. Območje je del drugega največjega 
koralnega sistema na svetu, zato je tu pravi raj za potapljanje. Ob raziskovanju podvodnega sveta lahko 
srečate mnoge različne vrste rib, pa tudi morske pse, barakude, mante, delfine in želve.   
Ladja pristane v največjem in glavnem mestu na otoku CoxenHole - v pristanišču je urejeno območje z 
mnogimi trgovinami in kavarnicami.   
 
11. dan (01.12.2019): COSTA MAYA (MEHIKA) 

Ko z ladjo pristanete na obali Coste Maya vas pričaka živahno 
vzdušje, ogromno možnosti za razne vodne aktivnosti, plavanje 
z delfini, bazen, mehiške kavarnice ter trgovine in stojnice s 
spominki. Območje pristanišča je zasnovano v obliki 
starodavnega mesta Majev in je namenjeno potnikom, ki 
priplujejo s križarkami.  Odpravite se lahko do bližnje ribiške 
vasice Mahahual in plaže. Tam vas pričaka lepa promenada ob 
morju, pristne mehiške kavarne in restavracije, stojnice, 
trgovine ter čudovita peščena plaža s palmami, ležalniki, 

visečimi mrežami in turkiznim karibskim morjem. Preživite sproščen dan na plaži. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
12. dan (02.12.2019): COZUMEL (MEHIKA) 

Mehiški rajski otok Cozumel oziroma »Lastovičji otok«, kot so ga 
imenovali staroselci Maji, velja za enega najlepših krajev na svetu za 
potapljanje, saj se v bližini obale nahajajo spektakularni koralni 
grebeni. Kljub obisku ogromnega števila turistov, se na otoku nahaja 
mnogo neokrnjenih predelov džungle in divjih plaž. Cozumel je 
največji mehiški otok v Karibskem morju in meri 48 km v dolžino ter 
16 km v širino. Otok se ponaša z 2.000-letno bogato zgodovino, saj je 

bil nekoč naselbina Majevske civilizacije. Po majevski legendi naj bi bil otok dom boginje Ixchel, boginje 
ljubezni in plodnosti, na otoku  
pa še vedno najdemo nekaj arheoloških najdišč iz tistega časa, kot sta San Gervasio in El Cedral. Na 
celini nasproti otoka pa je mogoče obiskati slavni najdišči Chichen Itza in Tulum. Priljubljene aktivnosti 
so tudi nakupovanje z davčnimi olajšavami, snorklanje, plavanje z delfini in okušanje nacionalne 
mehiške pijače tekile. 
 
13. dan (03.12.2019): HAVANA (KUBA) 

Okoli 10. ure bo ladja priplula v Havano, kjer se bomo po zajtrku 
poslovili od ladje, ki nas je popeljala do čudovitih krajev, nas 
pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in zabavo v 
karibskem stilu. 
Po izkrcanju in carinskih formalnostih boste imeli še ves dan prostega 
časa za uživanje v glavnem mestu, preden se bomo zvečer z 
avtobusom odpravili na letališče. Sledi vkrcanje na letalo in ob 23:25 
let proti Madridu.   

 
 
14. dan (04.12.2019): BENETKE (ITALIJA) - Slovenija  
Prihod v Benetke ob 18:05 po lokalnem času. Transfer do Slovenije in zaključek potovanja.  
 

Let z letalsko družbo Iberia vključuje: 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 23kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 8 kg (max. dimenzije 56x45x25 cm)  
- dodatno 1 kos osebne prtljage (torbica, manjši nahrbtnik, prenosnik). 
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po prihodu nazaj 
- kubanski vizum Tarjeta: 40 EUR za enkratni vstop (pred odhodom – ŽE VKLJUČENO V ARANŽMA) + 
15 EUR (plačilo na ladji) 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem vsaj 30.000 EUR na potnika 
  

 

Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (25.03.2019) ter se lahko kadarkoli brez 
predhodne najave spremenijo. Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in 
storitvah.  


