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המחירים הם לחבר לשכה אשר שילם את דמי החברות לשנת 2018 ובעל יתרת כוכבים | המחירים הינם לאדם בחדר זוגי

 מחיר לחבר לשכת
המהנדסים והאדריכלים

$ 2,430
 לאחר קיזוז
600 כוכבים

מחיר לחבר מועדון שחר

$ 2,505
לאחר קיזוז 75 $

סבסוד מועדון

מחיר לבן/בת זוג 

$2,580 

תוספת לחדר יחיד: 295 $ 



קובה 
יום 1: תל-אביב- הוואנה, קובה ■

הבוקר ניפגש בשדה התעופה ונעלה על טיסה להוואנה דרך יעד ביניים. בשעות הערב 
זו  והעיר הגדולה ביותר במדינה  המאוחרות ננחת בהוואנה. הוואנה, היא בירת קובה 
אשר  מעניינים  ואנשים  עתיקים  רכבים  קולוניאלי,  בנוף  משולבת  הקריביים.  ובאיים 
ניסע אל בית המלון, לינה  סיפור חיים מאחורי פניו של כל אחד מהם. עם ההגעה, 

בהוואנה.

יום 2: הוואנה: סיור עיר ■
הבוקר, נצא ליום סיור מקיף בבירה: נבקר בבית הקברות העירוני הגדול בעולם, "קולון" 
המהפכה,  שלפני  העושר  את  הממחישים  ומונומנטים  ביופיין  מדהימות  מצבות  בו 
נשקיף על אוניברסיטת הוואנה אשר נוסדה במאה ה-18 ונמשיך אל כיכר המהפכה 
המפורסמת- מקום מושבם של מוסדות השלטון וזירת העצרות הפוליטיות ההמוניות, 
נמשיך  הכנסת,  בבית  נבקר  הקובנית.  האומה  אבי  מרטי,  חוסה  מונומנט  נמצא  בה 
ונראה את הקפיטוליו המפורסם ואת בנין התיאטרון הלאומי הקובני הסמוך לו. נמשיך 
רגלית לתור את הרובע העתיק של הוואנה אשר הוכרז כאתר מורשת עולמית ע"י 
אונסק"ו. נבקר בכיכר הקתדרלה המרשימה, כיכר "סן פרנסיסקו דה אסיס" הסמוכה 
של  חגיגה  הן  המשופצות  וייחה  וכיכר  ארמאס  כיכר  הוואנה.  של  ההיסטורי  לנמל 
צבעים קולות וריחות. נראה את ההבדלים בין הוואנה החדשה להוואנה הישנה ונמשיך 
אל מוזיאון הגנרלים של קובה. נמשיך לסיור מקצועי במוזיאון הרום- מוצר קובני ידוע 

נוסף ואפילו נזכה לטעימה. עם תם הסיור, נחזור אל המלון. לינה בהוואנה.

יום 3: הוואנה- פינאר דל ריו- הוואנה ■
הבוקר, נצא ליום טיול למערבה של קובה אל מחוז "פינר דל ריו" ועמק וינאלס. האזור 
המכונה גם הגן של קובה, נודע בגידולי הטבק, שם מגדלים את הטבק המשובח בעולם 
ומייצרים את הטובים שבסיגרים. נצא לסיור מקצועי במפעל סיגרים ונעמוד על שלבי 
הייצור. נעצור לתצפית מרתקת וריחנית במלון היסמינים ומשם נמשיך לביקור בעמק 
וינאלס המדהים ביופיו, נבקר בחוות טבק, נחזה בציור הקיר הפרהיסטורי הענק וניכנס 
בשייט אל אחת מן מערות האינדיאניים הרבות שבאזור. בשעות אחר הצהריים נחזור 

חזרה אל הוואנה, ישירות לבית המלון. לינה בהוואנה.

יום 4: הוואנה- מפרץ החזירים- סיאנפואגוס- טרינידד ■
הבוקר נעזוב את הוואנה וניסע נצא בנסיעה מזרחה דרך מישורי ספאטה, אזור טבע 
הידוע בזכות הביצות הרבות שבו. נגיע אל "מפרץ החזירים", נשמע את סיפור ניסיון 
את  להבין  וננסה   ,1961 בשנת  לקובה  האמריקאים  הכוחות  של  הכושל  הפלישה 

עוצמתו של המקרה על ההוויה הקיימת של קובה היום. נמשיך אל סיאנפואגוס,  
העיר הקולוניאלית היפה השוכנת לחופו של הים הקאריבי. נטייל לאורך "טיילת דל 
פראדו", נמשיך רגלית מפסל בני מורה אל פארק מארטי, נצפה במבנים היסטוריים 
וביניהם הקתדרלה של סיאנפואגוס, התיאטרון המרשים על שם תומאס טרי וגלריות 
לאומנות. נמשיך אל טרינידד, לקראת אחר הצהריים הגעה לטרינידד, עיר העבדים 
השחורה ,נתמכר לקסם התופים האפריקאים והרום התוסס. לאחר התארגנות במלון, 

נסעד את ארוחת הערב. לינה בטרינידד.

יום 5: טרינידד: סיור עיר ■
היום נצא לסיור מקצועי בדגש אדריכלי בעיר טרינידד הנחשבת לעיר היפה ביותר 
המורשת  עבור  לשימור  כיעד  אונסק"ו  עליה  הכריזה  בכדי  ולא  הקריביים  בכל 
וגגות  התרבותית העולמית. נצא לסיור בעיר על ארמונותיה, הרחובות מרוצפי האבן 
הרעפים האדומים. רוב בתיה של העיר נמוכים ובנויים בסגנון ניו קלאסי ובארוק נבקר 
במוזיאון הרומנטיקה- בניין מפואר שנבנה במאה ה-18 )או במוזיאון הארכיטקטורה(, 
ונקנח בביקור בלה קאנצ'אנצ'רה, הבאר המפורסם  נהנה מזמן חופשי לסייר בעיר, 
והתוסס שם נטעם מקוקטייל הבית המפורסם לצלילי סלסה סוערים. ארוחות צהריים 
מוסיקה  לה  דה  הקאזה  מדרגות  על  סוער  לבילוי  נצא  בערב  היום.  במהלך  וערב 

המקומי! לינה בטרינידד.

יום 6: טרינידד- עמק טחנות הסוכר- סנטה קלרה- וארדרו ■
לאחר ארוחת הבוקר, נצא אל עמק לוס אינחניוס - עמק טחנות הסוכר, נראה את 
ושימש לפיקוח על עבודת העבדים בשדות.  גובהו  מגדל איסנאגה, ארבעים מטרים 
יותר  בנסיעה לעיר סנטה קלרה שמסמלת  נמשיך  וזמן לתמונות  לאחר התרשמות 
האנדרטה  את  נראה  קסטרו,  פידל  של  הגרילה  ומלחמת  המהפכה  רוח  את  מכל 
לזכרו של ד"ר ארנסטו צ'ה גווארה. משם נמשיך אל עיר הנופש המפורסמת, וארדרו. 

הגעה לוארדרו וארוחת ערב במלון. לינה בוארדרו.

יום 7: וארדרו: זמן קאריבי- קוחימר- הוואנה

וארדרו ידועה בשל החופים שבה, עצי הקוקוס, החול הלבן ומבחר המלונות המציגים 
ולנוח. נהנה מזמן  עיירת נופש מושלמת לעשירי קובה אשר מגיעים אליה להתפנק 
מחווית שנורקלים  ליהנות  הנוסעים  יפה,  בחוף קאריבי  מנופש אמיתי  ליהנות  חופשי 
או סתם ליהנות מהחוף. ארוחת צהריים במלון, לאחריה נצא חזרה אל הוואנה, בדרך 
נעצור  היומורי,  עמק  מעל  העובר  בקובה  והגבוהים  היפים  הגשרים  אחד  את  נחצה 
לתצפית על הגשר ועל עמק היומורי היפה. בהמשך היום נגיע לכפר הדייגים המקום 
האהוב ביותר על הסופר ארנסט המינגווי, ואשר היווה לו את ההשראה לכתיבת הספר 
הזקן והים. נבקר במוזיאון המינגווי בו נשמע על פועלו. נמשיך להוואנה. לינה בהוואנה.

יום 8-9: הוואנה- ת"א ■
בהתאם  אחרונות.  וקניות  לביקורים  בהוואנה  האחרונות  שעותינו  את  ננצל  הבוקר 
לשעת הטיסה, ההעברה אל שדה התעופה ומשם נתפוס את טיסתנו חזרה לארץ 

דרך יעד ביניים באירופה... הגעה ביום למחרת.

תאריכי הטיול:  ■
 	03-11/03/2019
חברת תעופה:  ■
סדירה זרה	 
פרטי הטיסה: ■
 	 SU 505G TLVSVO 0100 0610
 	 SU 150G SVOHAV 0740 1240
 	SU 151G HAVSVO 1440 1000
 	 SU 508G SVOTLV 1415 1740
רשימת מלונות: ■
הוואנה	 

Memories Miramar 4* 
טרינידד	 

Brisas Trinidad Del Mar 4* 
 וארדרו 	 

Memories Varadero 4* 
ו/או תיירות טובה. 	  *המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם מדרגה ראשונה 

ייתכנו שינויים ברשימת בתי  רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד היציאה. 
המלון.

כלכלה: ■
ארוחת בוקר + ארוחת צהריים אחת	 
תשר לנותני שירותים בחו"ל 	 
מדריכ/ה בכיר/ה ומנוסה מצוות "דרך החופש"	 
המחיר כולל: ■
טיסות הלוך ושוב	 
בתי מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה	 
סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית	 
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכנית הטיול	 
כלכלה: חצי פנסיון )בהתאמה למספר הלילות( + 2 ארוחות	 
תשר לנותני שירותים בחו"ל 	 
מדריכ/ה בכיר/ה ומנוסה מצוות "דרך החופש"	 
ביקורים מקצועיים: בית חרושת לסיגרים+ סיור בדגש אדריכלי בהוואנה העתיקה.	 
המחיר אינו כולל: ■
ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי	 
תשר למדריך הישראלי	 
סבלות	 
ויזת כניסה לקובה	 
מס יציאה מקובה )היה בקובה כ- 27$, ככל הידוע לנו לא גובים יותר מסי יציאה(	 
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל"	 

תוכנית הטיול מתארת את האתרים שבהם נבקר, אך לא את סדר הביקורים או כיוון הנסיעה.
ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת קשרי – תעופה בלבד. ללשכה אין בנושא שום אחריות.


