
Kuba in Florida

Program po dnevih

A. Kuba in Florida, opisni program

Trasa poti: Havana – Vinales – Trinidad – Miami - Marathon - Key West - narodni park
Everglades - Naples -Orlando - Cape Canevral - Miami

Priletimo na Kubo si pogledamo Havano: Hemingwayevo domovanje, stare utrdbe, Castrovo
zapuščino in staro Havano. Potem pa se premaknemo v kraško-tobačno pokrajino Vinales, kjer
zajahamo konje si ogledamo polja tobaka ter se plesno izobrazimo v šoli salse.

Na poti v slikovito kolonialno mesto Trinidad z bližnjo plažo Ancon, se ustavimo na farmi
krokodilov. V Trinidadu si ogledamo to najlepše kubansko kolonialno mesto skočimo na plažo in
opravimo krajši treking na Topes de Collantes.

Iz Havane odletimo v Miami, kjer se sprehodimo po Ocean drive, obiščemo Little Havano,
gremo v Seaquarium in se skopamo na Miami beach, zvečer pa se izgubimo v soju neonskih
luči Miamija.

Pot nadaljujemo po eni najlepših obalnih cest na svetu, ki nas na več kot 150 kilometrih popelje,
čez številne otočke in mostove do najjužnejše točke kontinentalnih ZDA Key Westa, kjer
obiščemo Hemingwayevo domovanje, se skopamo na prelepi peščeni plaži in se izgubimo v
vrvežu mesta.

Od tu se vračamo nazaj proti narodnemu parku Everglades, kjer se podamo na adrenalinsko
vožnjo z zračnim čolnom in se spoznamo z vsemi bolj ali manj prijaznimi prebivalci živalskega
kralještva tega narodnega parka. Za konec poti po Floridi pa obiščemo še Orlando in enega od
njegovih zabaviščnih parkov Disney worlda, Sea worlda ali Universal studios ter Nasin vesoljski
center v Cape Canaveralu.

Kaj pa zvečer? Skoraj vsak večer živa glasba, cubalibre, zabava, reggae, salsa, son in veliko
druženja z lokalci...

Nočitve: Na Floridi spimo v motelih brez lokalne kategorizacije 4 osebe v dveh velikih zakonskih
posteljah, na Kubi pa se spi pri domačinih, ki imajo dovoljenje, da oddajajo svoje sobe turistom;
to so sobe brez lokalne kategorizacije. 

Prevozi: prevažali se bomo z najetim prevozom (avtobus), na Floridi se vozimo z najetimi
avtomobili, ki jih vozimo sami in drugimi lokalnimi prevoznimi sredstvi, brez lokalne
kategorizacije.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.
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B. Kuba in Florida, program po dnevih
 

18 dni

1. let v Havano, nočitev

2. ogled temeljev komunističnega režima (muzej revolucije, capitol, utrdba, Malecon), nočitev

3. ogled starega dela mesta, muzej ruma in Hemingwayeve sobe

4. ogled trga revolucije in prevoz v Vinales, jahanje po idilični kraški pokrajini, nočitev v Vinalesu

5. celodnevni prevoz do Trinidada enega najlepših kolonialnih mest, zvečer obisk hiše glasbe,
nočitev

6. ogled mesta in kopanje na peščeni plaži Ancon, nočitev

7. krajši treking na Topes de Collantes ali še en dan na plaži, nočitev Trinidad

8. vožnja proti Havani, nočitev

9. dan: let v Miami, nočitev

10. dan: ogled mesta Ocean drive, Little Havanna, obisk Seaquariuma, večerni sprehod po
Miamiju v soju neonskih luči, nočitev

11. dan: dopoldne kopanje na Miami beach, popoldne vožnja po eni najlepših ameriških
panoramskih cest, po nešteto otočkih in mostovih proti Key Westu, nočitev na Marathonu.

12. dan: vožnja do Key Westa, ogled Hemingwayevega domovanja, najjužnejše točke
celinskega dela ZDA, plaža ter prosto popoldne, večerni povratek in nočitev na Marathon

13. dan: povratek nazaj proti kontinentalnemu delu, proti narodnemu parku Everglades, vožnja
z zračnim čolnom, ter srečanje s krokodili, kačami in ostalimi prebivalci Evergladesov, nočitev v
Naplesu

14. dan: vožnja mimo Fort Myersa, Sarasote in Tampe do Orlanda, največjega centra zabave in
sanj na svetu, nočitev

15. dan: obisk enega izmed mnogih zabaviščnih parkov Disney worlda, Sea worlda, Universal
studios... nočitev

16. dan: obisk NASA vesoljskega centra v Cape Canaveralu, vožnja nazaj proti Miamiju, nočitev
na poti.
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17. dan: let proti domovini

18. dan: povratek domov
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