
  

       

                                                                                                                         Współorganizator 

 
Program wyjazdu  na Kubę 

Letnia wyprawa dla miłośników architektury 
Termin 14 dni 

 
Dzień 1 

 Wylot z lotniska Chopina w Warszawie  
 Zakwaterowanie w pokojach gościnnych w dzielnicy El Vedado. 
 Spotkanie z lokalnymi architekatmi, którzy przywitają gości i opowiedzą o planie 

zwiedzania Hawany 
 Czas wolny 
 Wyjście na kolację 

 

Dzień 2 
 Śniadanie. 
 Spotkanie z architektami i sparcer do dzielnicy Miramar, w której znajduje się 

makieta Hawany. 
 Powitalny lunch. 
 Po lunchu pokażemy najpiękniejsze miejsca widokowe Hawany i wyjątkowe punkty  

urbanbistyczno – architektoniczne miasta (Polo Turístico de Miramar, Proyecto 
Fuster en Jaimanitas, Marina Hemingway, 5ta avenida, Plaza de la Revolución, 
Malecón, La  Habana del Este / Dzielnice Camilo Cienfuegos, Villa Panamericana y 
Alamar). Towarzyszyć nam będą wykładowcy – architekci Akademii Architektury. 

 Powrót do domu i następnie wyjście na kolację. 
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Dzień 3 
 Śniadanie. 
 Po śniadaniu zabierzemy Was do centrum historycznego starej Hawany. 

Przewodnikami będą lokalni architekci.  
 Czas na lunch – czas wolny. 
 Po lunchu spotkanie z głównym projektantem Oficina del Historiador na temat 

rewitalizacji wybrzeża zatoki jako przykład jednego z projektów przeprowadzanego 
przez jedno z państwowych biur projektowych w Hawanie.  

 Po spotkaniu transfer statkiem na drugą stronę zatoki – zwiedzanie posągu 
Chrystusa i widok na panoramę miasta. 

 Powrót do domu i następnie wyjście na kolację. 
Dzień 4 

 Śniadanie. 
 Zapraszamy na zwiedzanie dzielnicy Centro Habana z lokalnymi architektami. 
 Czas na lunch i czas wolny. 
 Kolacja w restauracji Las Ruinas.  

Dzień 5 
 Śniadanie. 
 Zapraszamy na wycieczkę: zwiedzanie ulicy La Rampa – serca dzielnicy El 

Vedado. Na wycieczce będą omawiane zagadnienia związane z architekturą lat 50. 
 Czas na lunch i czas wolny. 
 Zwiedzanie dzieł ruchu modernistycznego – dzielnica Nowe Vedado.  
 Wieczór: Wyjście do “Fabryki Sztuki” umiejscowionej w starej fabryce oliwy, 

zamienionej w centrum kulturalne.  
Dzień 6 

 Śniadanie. 
 Zwiedzanie kompleksu  Las Terrazas (Rezerwat Biosfery w Sierra del Rosario). 

Spacer po okolicy i dyskusja na temat rozwoju społecznego tego reginu oraz 
eko-turystyki. 

 Lunch w restauracji na  farmie ekologicznej El Praraiso w Vianles z widokiem na 
dolinę Vinales – wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

 Po lunchu zwiedzanie Viñales: Muralu Prehistorycznego, punktu widokowego Los 
Jazmines i plantacji ananasów.  

 Czas wolny 
 Kolacja w restauracji 

 
Dzień 7,8,9,10,11,12,13 czas na relaks w Varadero 
 

 Transfer Hawana – Vardero.  
 Śniadanie każdego dnia.  
 Zakwaterowanie w pokojach gościnnych w Varadero usytuowanych bezpośrednio 

przy plaży. 
 
Dzień 14 

 Śniadanie. 
 Czas wolny. 
 Transfer na lotnisko w Hawanie. 
 Wylot do Warszawy 

 
Każda wycieczka będzie prowadzona przez architekta, który będzie oprowadzał 
i opowiadał o mieście w kontekście historycznym, socjalnym, urbanistycznym oraz 
architektonicznym.  
 
Cena wyjazdu od 9 570* zł  w pokoju dwuosobowym.  
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* cena może ulec zmianie ze wzgledu na cenę biletu lotniczego. 
 
Cena obejmuje: 

1. Przelot bezpośredni Warszawa – Varadero – Warszawa 
2. Transfery na miejscu 
3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych 
4. Śniadania i dwa obiady, w których będą uczestniczyć architekci z Hawany 
5. Wykłady prowadzone przez wykładowców Akademii Architektury 
6. Wycieczki na miejscu podczas pobytu 
7. Wycieczka do Vinales i las Terrazas 
8. Transfer i odbiór z Fabryki Sztuki 
9. Zwiedzanie Matanzas i transfer do Varadero 
10. Wiza 
11. Ubezpieczenie 
12. Przewodnik i opiekun z iPODRÓŻE 

Cena nie obejmuje: 
1. Wyżywienia i napojów na miejscu (poza wyżywieniem wymienionym powyżej). 

Koszty wyżywnienia na miejscu min 30 EUR na dzień 
2. Dodatkowych kosztów nie objętych ceną wyjazdu (np. Zwiedzanie muzeum 

rewolucji 8 EUR) 
 

Warunki anulacji: 
 
W przypadku rezygnacji z wyjazdu, organizator potrąci 60% kosztów wyjazdu. 
Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia biletu lotniczego od kosztów rezygnacji z 
gwarancją zwrotu 100% z powodu, na przykład nagłej choroby. 
 
Proponowane przeloty: 
24.06-07.07 
07.07-20.07 
20.07-03.08 
15.08-29.08 
 
 

Organizator: 
Solitom Partners Sp.z o.o. właściciel marki iPODRÓZE.pl 
ul. Pańska 73 
00-834 Warszawa 
NIP 525-22-21-795 
 
Siedziba spółki: 
ul. Puławska 99 
02-595 Warszawa 
Tel 22 66 75 110 
dsosnowska@ipodroze.pl 
 
 
Rezerwacja zostanie potwierdzona po włacie zaliczki 4000 zł 
Pozostała kwota płatna na 30 dni przed wylotem. 
 

Nasz bank:  Alior Bank  S.A  

Numer konta:  nr 09 2490 0005 0000 4520 6232 5558 
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Tytuł wpłaty: Hawana dla architektów, imię i nazwisko uczestnika 
*Każdy uczestnik otrzyma fakturę Vat Marża (bez wyszczegulninego kosztu VAT) 
 
Zapraszam do bezpośredniego kontaktu 
 
Dorota Sosnowska 
Prezes Zarządu 
dsosnowska@ipodroze.pl 
tel. 607 230 222 

 
 
 
 
 
 
 

Patronat nad naszym projektem objęła Fundacja im. Stefana Kuryłowicza 

Solitom Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.Pańska 73,  00-

834 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056603 o kapitale zakładowym wynoszącym  

90 000 zł, NIP 525-22-21-795,Zarząd Spółki: Dorota Sosnowska- Prezes Zarządu 
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