Expedice „KUBA 2017“
Odborná terénní výuková praxe studentů oboru Cestovní ruchu
organizovaná Katedrou cestovního ruchu VŠPJ
Termín: 13. 1. 2017 - 12. 2. 2017
Vedoucí expedice: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Program
• 1. den (13. 1. 2017) - La Habana
Odlet Praha do Paříže a odtud přímo do Havany.
Vyzvednutí zavazadel na terminálu 3 na mezinárodním letišti “José Martí” Ciudad de La Habana. Přesun do
hotelu Vedado**** , ubytování a podle času příletu a odbavení večeře.
• 2. den (14. 1. 2017) - La Habana
7:00 snídaně, 8:00 úhrada nákladů na Kubě, přednáška “Historie Kuby I”
9:00 vědecký okruh zaměřený na španělskou koloniální architekturu, koloniální Havana, pěší prohlídka po
největším historickém koloniálním architektonickém celku v Americe, zapsané do Seznamu UNESCO,
nábřeží Malecon, Habana Vieja (Stará Havana)
14:30 oběd, občerstvení v restauraci, odpočinek, koupání v bazénu
18:30 večeře v hotelu Vedado****
19:00 návštěva pevnosti Morro Cabaña včetně noční slavnostní ceremonie Cañonazo
• 3. den (15. 1. 2017) - Pinar del Río
9:00 přesun do provincie Pinar del Río, zahrnuje návštěvu (s průvodcem - pracovníkem NP) přírodního
komplexu národního parku a biosférické rezervace “Las Terrazas”, oběd v komplexu národního parku,
prohlídka historických francouzských kávových plantáží, prohlídka místní osady, ekohotelu Las Terrazas,
ochutnávky kávy v Café Maria” a koupání na kaskádách řeky San Juan
16:00 přesun do města Pinar del Río, Hotel Pinar del Río***, odpočinek, koupání v bazénu
18:30 večeře, po večeři přednáška “Historie Kuby II”
• 4. den (16. 1. 2017) - Pinar del Río
7:00 snídaně
8:00 návštěva národního parku ostrova Cayo Jutia, tropický korálový ekosystém, výlet na korálovou bariéru,
možnost šnorchlování, panenská tropická příroda korálového ostrova, možnost koupání
13:00 oběd, "mořské plody"
15:30 odjezd na národního parku Viňales
17:00 návrat do hotelu v Pinar del Río***
18:30 večeře, po večeři přednáška “Historie Kuby III”
• 5. den (17. 1. 2017) - Pinar del Rio, Matanzas
7:00 snídaně
8:30 prohlídka města, tabákárna, výroba likéru, tabáková plantáž, zemědělská výroba u soukromníka zaměřená
na pěstování tabáku
11:30 oběd
12:30 odjezd do národního parku Viňáles, mogoty, krasové krápníkové jeskyně, plavba po ponornémřece,
prehistorické malby, lidové rukodělné výrobky
18: 30 večeře, po večeři přednáška “Historie Kuby IV”
• 6. den (18. 1. 2017) - Villa Guama, Matanzas
7:00 snídaně
8:30 přesun do Villa Guamá - národní park Zapata zahrnuje návštěvu chovatelů krokodýlů Cienaga de
Zapatas, ochutnávka = oběd z masa krokodýla, ekosystém bažin a mokřadů, mangrovníková biota, tradiční
výroba dřevěného uhlí
14:30 Villa Guamá**** na jezeře na poloostrově Zapata, plavba lodí do středu poloostrova, ubytování na
laguně v indiánských chýších
18: 30 večeře, po večeři přednáška “Historie Kuby V”

• 7. den (19. 1. 2017) - Playa Girón, Matanzas
7: 00 snídaně, prohlídka indiánského skanzenu, plavba lodí zpět z laguny poloostrova
11:30 cesta do Playa Girón
14:30 návštěva muzea Playa Girón***, ubytování v bungalovech, jídlo, pití - vše v ceně, Hotel Playa Girón,
večer kabaretní program v hotelu, přednáška prof. F. Moliny (Universidad Centro Sanctí Spiritus)
o cestovním ruchu na Kubě
• 8. den (20. 1. 2017) - Trinidad Sancti Spíritus
7: 00 snídaně
8: 30 přesun do krajského města Cienfuegos, prohlídka, odjezd do historického města Trinidad, město na
Seznamu světových historických památek UNESCO města a jeho památek
14:00 cesta do hotelu Costa Sur**** , ubytování, pití, jídlo - vše v ceně, koupání
18:00 večeře, zábavní kabaret v hotelu, informační beseda s vedením hotelu o provozu tohoto zařízení
• 9. den (21. 1. 2017) - Trinidad Sancti Spíritus
7:00 snídaně
8.30 prohlídka oblasti národního parku v pohoří Sierra Escambray, popř. ještě Valle Ingenio, historické
cukrové plantáže, zpracování cukrové třtiny, Trinidad - město na seznamu UNESCO, návštěva keramické
dílny, tradiční výroba vyšívaných textilií, návštěva místní tržnice
14:30 přesun do hotelu Traslado Hotel Costa Sur, vše v ceně, oběd, koupání
16:00 ubytování v hotelu Costa Sur****, rekreace v hotelu, zábavní kabaret
10. den (22. 1. 2017) - Trinidad Sancti Spíritus
9:00 prohlídka historického jádra města Trinidad - součást UNESCO
13:30 návrat do hotelu Costa Sur****, vše v ceně, oběd, koupání, večeře, rekreace v hotelu, zábavní kabaret,
noční Trinidad
• 11. den (23. 1. 2017) - Cayo Coco Ciego de Avila
7:00 snídaně
8:30 přesun na ostrov Cayo Coco, desta zahrnuje návštěvu a prohlídku krajského města města Ciego de Ávila
a Sanctí Spiritus, univerzita, Pobyt v hotelu Melia Cayo Coco*****, hotel nejvyšší kategorie, pití a jídlo - vše
v ceně, odpočinek, koupání na hotelové pláži, informační beseda s vedením hotelu o provozu nadnárodního
hotelového řetězce, kabaret v hotelu
• 12. den (24. 1. 2017) - Bayamo Granma
7:00 snídaně
9:00 cesta do města Bayamo, zahrnuje odpočinek a oběd ve městě Camaguey, návštěva národního parku Sierra
de Cubitas
15:00 přijetí, ubytování v hotelu Sierra Maestra*** ve městě Bayamo, odpočinek, koupání v bazénu, návštěva
tradičního kubánského kulturního zařízení Casa de La Trova
• 13. den (25. 1. 2017) - Bayamo Granma
7:00 snídaně
8:30 odchod do města, prohlídka historického koloniálního města, národní kulturní památka, po návratu do
hotelu odpočinek, koupání v bazénu, příprava na trek v horách
18:30 večeře v hotelu Sierra Maestra***, přednáška “Historie Kuby VI”, sportovní utkání (baseball)
• 14. den (26. 1. 2017) - Bayamo Granma
7:00 snídaně
7:30 odjezd do města Bartolomé Maso, přestup do terénních aut a odjezd do pohoří Sierra Maestra
“Comandancia del Ejercito Rebelde”, vesnice Santo Domingo, návštěva horské školy a vesnické knihovny,
odjezd terénními auty do národního parku Pico Turquino, pěší terk v horách s místním průvodcem, po návratu
možnost jízdy (cca 60 min.) na koních v horách národního parku
16:00 návrat do města Bayamo do hotelu Sierra Maestra***
18:30 večeře
• 15. den (27. 1. 2017) - Santiago de Cuba
7:00 snídaně
9:00 přesun do města Santiago de Cuba, zahrnuje návštěvu poutního místa Virgen del Cobre “La Patrona
de Cuba”, návštěva národní památky, návštěva povrchového dolu s těžbou měděné rudy
13:00 přijetí a ubytování v hotelu San Juan***, odpočinek, koupání v bazénu
18:30 večeře, rekreace v hotelu, kabaret v hotelu

• 16. den (28. 1. 2017) - Santiago de Cuba
7:00 snídaně
9:00 komplexní prohlídka města Santiago de Cuba, zahrnuje náměstí Plaza Antonio Maceo, hřbitov
Cementerio Santa Ifigenia, muzeum 26 de Julio, dům Diega Velásqueze, kasárna Moncada, historická část
města Santiago de Cuba
16:00 návštěva pevnosti Morro ve městě Santiago de Cuba, historická ceremonie Cañonazo v pevnosti
19:00 večeře v hotelu San Juan***, rekreace v hotelu, kabaret v hotelu
• 17. den (29. 1. 2017) - Santiago de Cuba
7:00 snídaně
9:00 návštěva mořského ekosystému pláže Siboney, cestou návštěva národní kulturní památky Granjita
Siboney
Oběd podle individuální objednávky u rybářů - mořské plody.
17:00 návrat do hotelu San Juan***
18:30 večeře, rekreace v hotelu, kabaret v hotelu
• 18. den (30. 1. 2017) - Baracoa
7:00 snídaně
8:00 cesta do města Baracoa - návštěva centra krajského města města Guantánamo, vyhlídka na americkou
námořní základnu Guantánamo, prohlídka terénních abrazních teras a ekosystému suchých závětrných regionů
Kuby, návštěva pláže Cajobabo a pomníku vylodění “Desembarco de Martí y Gómez”, cestou koupání na
přírodní pláži Karibského moře, oběd v rybářské osadě, horskou silnicí La Farola do Baracoa - město na
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
16:00 přijetí v hotelu Porto Santo****
18:30 večeře, po večeři přednáška “Historie Kuby VII”
• 19. den (31. 1. 2017) - Baracoa
7:00 snídaně
8:00 exkurze do národního parku Alejandro de Humboldt - Rancho Toa, návštěva farmy ukazující venkovský
život v záplavové oblasti největšího tropického kubánského veletoku řeky Toa - oblast TOA v NP A.
Humboldt, známá zemědělskou produkci kakaa a kokosu, p Pobyt v NP A. Humboldt zahrnuje kreolský oběd
a cestu - plavbu po řece Toa, prohlídka biosféry Cuchilla del Toa
16:00 prohlídka města Baracoa a pobřežního ekosystému, návštěva muzea Matachín - prehistorické muzeum
předkolumbovských obyvatel, návštěva místní galerie s obrazy významných kubánských malířů, možnost
zakoupení obrazu, volné aktivity
18:30 večeře v hotelu Porto Santo****, prohlídka města, návštěva zábavního podniku ve městě
• 20. den (1. 2. 2017) - Baracoa
8:00 exkurze a výstup na stolovou horu El Yunque anebo exkurze jinam v národním parku - podle daných
klimatických podmínek, vše s průvodcem - pracovníkem NP
16:00 návrat do hotelu Porto Santo****
18:30 večeře, volno, případně noční prohlídka města a návštěva zábavního podniku
• 21. den (2. 2. 2017) - Santiago de Cuba
7:00 snídaně
8:00 přesun do města Santiago de Cuba, návštěva jižního pobřeží v provincii Guantánamo, oběd v rybářské
osadě, koupání v Karibském moři
17:00 přijetí do hotelu San Juan***
18:30 večeře, rekreace v hotelu, informační beseda o provozu hotelového zařízení
• 22. den (3. 2. 2017) - Holguín
7:00 snídaně
9:00 cesta do významné rekreační oblasti Guardalavaca v provincii Holguín, prohlídka historických částí
krajského města Holguín
12:00 ubytování v Club amigo Atlántico Guardalavaca*****, pití a jídlo v ceně, koupání
• 23. den (4. 2. 2017) - Holguín
Odpočinkový den v Club amigo Atlántico Guardalavaca,volno pro prohlídky rekreační oblasti, koupání, večer
program v kabaretu v hotelu

• 24. den (5. 2. 2017) - Camaguey
7:00 snídaně
8:00 přesun do krajského města města Camaguey, komplexní historická prohlídka koloniálního historického
města, v průběhu cesty prohlídka krajského města Las Tunas, včetně návštěvy továrny na doutníky
16:00 přijetí na hotelu Camaguey***, koupání v bazénu
18:30 večeře, přednáška prof. F. Moliny (Univerzita Sanctí Spiritus) - ekonomické a politické změny na Kubě,
rozvoj cestovního ruchu
• 25. den (6. 2. 2017) - Santa Clara
7:00 snídaně
8:00 přesun do města Santa Clara, návštěva muzea Tren Blindado, továrna na doutníky, památník Memorial
Che Guevara, prohlídka historického centra města
16:00 přijetí na hotelu Los Caneyes****
18:30 večeře, rekreace v hotelu, kabaret v hotelu
• 26. den (7. 2. 2017) - Santa Clara
7:00 snídaně
8:00 geografická komplexní exkurze v národním parku Cayo Brujas a návštěva korálového ostrova Cayo
Santa Maria, pobřežní ekosystém, biota korálových ostrovů, přírodní pláž, koupání
16:00 návrat do Santa Clara, zahrnuje návštěvu města historického města Remedios
18:30 večeře, rekreace v hotelu Los Cayenes****, kabaret v hotelu
• 27. den (8. 2. 2017) - Varadero
7:00 snídaně
9:00 cesta na Varadero, zahrnuje návštěvu Ranchón de Aguada de pasajero
12:00 pláž Varadero, Club Atlántico Aguas Azules***, pití a jídlo - vše v ceně po celou dobu pobytu,
rekreace v hotelu, přednáška prof. F. Miliny (Univerzita Santa Clara) o rozvoji a perspektivách Varadera
• 28. den (9. 2. 2017) - Varadero
Celý den - individuální prohlídka pobřežní oblasti světově významné lokality cestovního ruchu, turismus
v oblasti, ubytování v Club Atlántico Aguas Azules***, pobyt na pláži, rekreace v hotelu, kabaret v hotelu
• 29. den (10. 2. 2017) - La Habana
Dopoledne volné aktivity, odjez z Varadera po obědě.
13:30 cesta do Havany - zahrnuje návštěvu rozhledny Mayabeque
16:00 ubytování v hotelu Vedado****, volno, možná prohlídka Havany
21:00 návštěva kabaretu v Hotelu Melia*****
• 30. den (11. 2. 2017) - La Habana
7:00 snídaně v hotelu Vedado****, po obědě odjezd na letiště, návrat do ČR
 12. 2. 2017
Odpoledne přílet do Prahy
Veřejná prezentace se uskuteční 11. dubna 2017 od 10:15 h v posluchárně P1 Vysoké školy
polytechnické Jihlava.

