ΚΟΥΒΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Κούβα της επανάστασης, του Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα, απλωμένη στη ζεστή αγκαλιά της
Καραϊβικής, με τις απέραντες πρασινογάλαζες παραλίες, τις καταπράσινες εύφορες πεδιάδες και
τα επιβλητικά βουνά της με την τροπική εξωτική βλάστηση… Κατοικημένη από ζεστούς,
φιλόξενους και χαρούμενους ανθρώπους, που ζουν στο ρυθμό της εκρηκτικής μουσικής τους
χορεύοντας και πίνοντας το παραδοσιακό ρούμι, η Κούβα διατηρεί ανεξίτηλα τα σημάδια των
αποικιακών χρόνων και την δυναμική ιστορία της, με μάρτυρες τα σπάνιας αρχιτεκτονικής αξίας
και ομορφιάς κτήρια, που ακόμα και μισογκρεμισμένα αναδύουν την αίγλη του πλούσιου
παρελθόντος της. Ανάψτε κι εσείς ένα πούρο Αβάνας ή πιείτε το αυθεντικό μοχίτο και ζήστε μια
μοναδική εμπειρία. Μια εμπειρία ζωής!!!
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ΚΑΙΡΟΣ:
Μήνας

Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊ. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ.
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Σημειώστε ότι η πολύ ψηλή υγρασία κάνει τη θερμοκρασία να μοιάζει μέχρι και 6-7 βαθμούς ψηλότερη
από ό,τι είναι, ειδικά στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών. Μη σας ξεγελάει το 32
°C... είναι εξίσου αποπνικτικό με 38 °C στην Ελλάδα!
Από την άλλη, ακόμα και τους βροχερούς μήνες, ηλιοφάνεια θα έχετε αρκετές ώρες κάθε μέρα: οι βροχές
σπάνια έχουν διάρκεια πάνω από 1-2 ώρες, και συνήθως πέφτουν νωρίς το πρωί, αργά το απόγευμα, ή
στη μέση της νύχτας. Ομπρέλα, φυσικά, καλό είναι να πάρετε μαζί σας ακόμη και τους πιο «στεγνούς»
μήνες, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρέξει έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της παραμονής σας.

ΡΕΥΜΑ:
Η Κούβα κανονικά χρησιμοποιεί ρεύμα 110V/55Hz όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στα
περισσότερα ξενοδοχεία υπάρχουν και πρίζες 220V. Ακόμη και αυτές, όμως, είναι αμερικανικού τύπου (με
μακρόστενες σχισμές αντί για στρογγυλές τρυπούλες), οπότε θα σας είναι απαραίτητος ένας
προσαρμογέας πρίζας για ευρωπαϊκό φις σε αμερικανική πρίζα, που θα σας επιτρέψει επιπλέον να
χρησιμοποιείτε συσκευές διπλού βολτάζ (όπως πχ το φορτιστή του κινητού σας).

INTERNET:
Η Κούβα εισέρχεται σταδιακά στην εποχή του διαδικτύου Ο κρατικός οργανισμός τηλεπικοινωνιών της
Κούβας (Etesca) εγκαινίασε τον περασμένο Ιούλιο 35 ασύρματα δίκτυα, ενώ παράλληλα η σύνδεση των
χρηστών στο Ιντερνετ γίνεται μέσω ειδικών καρτών που προσφέρουν πρόσβαση για ορισμένο χρονικό
διάστημα. Η διανομή όμως των καρτών διά της νόμιμης οδού είναι περιορισμένη και δύσκολη, αφού οι
κάρτες είναι δυσεύρετες.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ :
Από Ελλάδα για Κούβα: 0053 (κωδικός περιοχής) (τοπικός αριθμός)
Π.χ. για να καλέσετε την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αβάνα, από την Ελλάδα: 0053 7 2042995
Από Κούβα για Ελλάδα: 119 30 (τοπικός 10ψήφιος αριθμός)
Π.χ. για να καλέσετε την Πρεσβεία της Κούβας στην Αθήνα, από την Κούβα: 119 30 210 6855550
Αν στα ελληνικά τηλέφωνα σας στο κινητό προσθέσετε το πρόθεμα +30 (ακριβώς έτσι, με το σύμβολο
«συν» μπροστά – π.χ. +30 6944 444444 ή +30 210 6855550) θα μπορείτε να καλείτε τον αριθμό από
οπουδήποτε χωρίς να χρειάζεται άλλο πρόθεμα. Και οι 3 μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της
Ελλάδας έχουν σύμβαση περιαγωγής με την Κούβα, αλλά σημειώστε ότι οι κλήσεις από/προς το κινητό
είναι εξαιρετικά ακριβές στην Κούβα, είτε καλείτε είτε σας καλούν.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ:
Η Κούβα είναι 7 (επτά) ώρες πίσω από την Ελλάδα. Ήτοι, όταν στην Κούβα θα είναι 12 το μεσημέρι, στην
Ελλάδα θα είναι 7 το απόγευμα της ίδιας μέρας.
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ΧΡΗΜΑΤΑ:
Η Κούβα έχει δύο νομίσματα, το Κουβανικό Πέσο (CUP) το οποίο χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι
Κουβανοί πολίτες για αγορές τροφίμων και επιδοτούμενων αγαθών, και το «Μετατρέψιμο» Πέσο (CUC –
προφέρεται σε-ου-σέ),
1 CUC =1$
Το CUC είναι «κλειστό» νόμισμα, ήτοι χρησιμοποιείται και ανταλλάσσεται μόνο μέσα στην Κούβα.
Επουδενή μην πάρετε μαζί σας δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών για τη μετατροπή των οποίων (και μόνο
αυτών) σε CUC θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο 10%. Χρήματα μπορείτε να αλλάξετε στις τράπεζες, στα
επίσημα ανταλλακτήρια που φέρουν το όνομα CADECA (“CAsas DE CAmbio”), ή κάνοντας ανάληψη από
τραπεζικό μηχάνημα. Προσοχή: αν δεν υπάρχουν ισοτιμίες εμφανώς αναρτημένες, δεν πρόκειται για
επίσημο ανταλλακτήριο και μπορεί να σας χρεώσουν ό,τι ισοτιμία θέλουν. Μηχανήματα ανάληψης
μετρητών (ATM) υπάρχουν πολλά, αλλά δέχονται μόνο κάρτες Visa (όχι Maestro, ό,τι και να σας πει η
τράπεζα σας!) και έχουν όριο ανάληψης τα 400 CUC ημερησίως, ανεξάρτητα από το όριο της δικής σας
κάρτας. Αν η κάρτα σας είναι Mastercard (όχι Maestro!), θα μπορέσετε να σηκώσετε λεφτά, αλλά δίνοντας
την σε ταμία της τράπεζας ή της CADECA – κανένα μηχάνημα στην Κούβα δεν την δέχεται. Για να
αποφύγετε τυχόν χρεώσεις στην πιστωτική σας κάρτα, φροντίστε η κάρτα που θα πάρετε μαζί σας να
λειτουργεί μόνο ως χρεωστική/αναληπτική (και όχι ως πιστωτική). Οι πιστωτικές κάρτες δεν είναι
ευρέως αποδεκτές, παρά μόνο σε μεγάλα ξενοδοχεία και τουριστικά κέντρα. Προσοχή: καμία κάρτα
εκδομένη από αμερικανική τράπεζα (π.χ. Citibank) ή που να υπάγεται σε αμερικανικό σύστημα
(Maestro, American Express) δε γίνεται δεκτή πουθενά στην Κούβα λόγω εμπάργκο. Μπορείτε να
αλλάξετε λεφτά στην CADECA στο αεροδρόμιο, φτάνοντας και φεύγοντας – οι ισοτιμίες είναι περίπου οι
ίδιες παντού. Προσπαθήστε όμως να ελαχιστοποιήσετε το ποσό των χρημάτων που θα σας απομείνουν
στο τέλος, γιατί χάνετε χρήματα με τη διπλή συναλλαγή. *Σημείωση: συχνά στην Κούβα θα σας πουν ότι
για να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα θα έχετε μια πρόσθετη χρέωση 11,24%. Αυτό δεν ισχύει
και είναι απλά μια ευρέως διαδομένη παρανόηση των Κουβανών υπαλλήλων. Η πραγματική πρόσθετη
χρέωση είναι το στάνταρ 3% των καρτών, που στις περισσότερες χώρες το επωμίζεται ο έμπορος αλλά
στην Κούβα ο πελάτης. Το «υπόλοιπο» 8% προέρχεται από το ότι οι κάρτες δεν δέχονται χρεώσεις σε CUC,
και έτσι η Κούβα μετατρέπει, για τους τύπους, το ποσό σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, με μόνιμη
αντιστοιχία 1 CUC = 1,08 USD (δεν περιλαμβάνεται ποτέ ο προαναφερθείς φόρος 10%, ο οποίος ισχύει
μόνο στα μετρητά). Το ποσό δεν αλλάζει, απλά αναγράφεται σε δολάρια αντί για CUC, και έτσι μοιάζει
μεγαλύτερο, χωρίς όμως να είναι.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ :
Η Κούβα γενικά είναι μια ασφαλής χώρα, αλλά φυσικά είναι καλό να πάρετε τις ίδιες προφυλάξεις που θα
παίρνατε και σε μια μεγάλη πόλη ή ένα πολυσύχναστο θέρετρο της Ελλάδας. Μην αφήνετε το κινητό σας
τηλέφωνο, τη φωτογραφική σας μηχανή και τα χρήματα σας σε κοινή θέα, και μην περπατάτε νύχτα σε
περιοχές που δεν γνωρίζετε και δεν είναι καλά φωτισμένες.

ΥΓΕΙΑ:
Η Κούβα έχει σύστημα υγείας παγκοσμίου φήμης. Δεν απαιτείται κανένας εμβολιασμός για να ταξιδέψετε
εκεί, και δεν κινδυνεύετε από καμία «ασθένεια του Τρίτου Κόσμου». Παρόλα αυτά, τα φάρμακα είναι
συχνά δυσεύρετα ή διαφορετικά από αυτά που γνωρίζετε (λόγω του εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών)
και έτσι καλό είναι να πάρετε μαζί σας ό,τι φάρμακα νομίζετε ότι μπορεί να χρειαστείτε,
συμπεριλαμβανομένων των απλών παυσίπονων. Οπωσδήποτε πάρτε μαζί σας αντιηλιακό ευρέως
φάσματος, η Κούβα είναι στους τροπικούς και ο ήλιος εκεί, ακόμα και το χειμώνα, είναι δυνατότερος από
ό,τι στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Επίσης θυμηθείτε να πάρετε μαζί σας εντομοαπωθητικό – τα κουνούπια
στην Κούβα είναι... βαμπίρ.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις παραπάνω χρήσιμες πληροφορίες που σας ετοιμάσαμε, ειδικά
το κομμάτι που αφορά στα χρήματα για να μη βρεθείτε προ δυσεπίλυτων απροόπτων. Η Κούβα
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δεν υπάρχουν, από όσο ξέρουμε, πουθενά αλλού, και η
παραπληροφόρηση είναι πολύ συνηθισμένη.
Ελέγξτε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα. Το διαβατήριο σας ισχύει; Σας ενημερώνουμε ότι για το
συγκεκριμένο ταξίδι χρειάζεστε διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών πέραν της προγραμματισμένης
ημερομηνίας επιστροφής σας, και τουριστική βίζα.
Ζυγίστε τις αποσκευές σας. Δικαιούστε 1 μόνο βαλίτσα με μέγιστο βάρος τα 23 κιλά και μία
χειραποσκευή με μέγιστο βάρος τα 10 κιλά. Προσθέστε το μήκος, το πλάτος και το βάθος της βαλίτσας
που θα παραδώσετε: αν το άθροισμα ξεπερνά τα 158 εκατοστά, υπάρχει περίπτωση να σας χρεώσουν για
υπέρογκες αποσκευές (ανεξαρτήτως βάρους). Οι μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις της χειραποσκευής σας
είναι Μ×Π×Y 55×35×25. Σας επιτρέπεται να έχετε ξεχωριστά φωτογραφική μηχανή, φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή, ομπρέλα, ένα μικρό χαρτοφύλακα ή γυναικεία τσάντα, αλλά το συνολικό βάρος των
αποσκευών καμπίνας σας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τα 12 κιλά.
Αν ξεπεράσετε κάποιο από τα αναγραφόμενα όρια, τη μεν χειραποσκευή σας θα χρειαστεί να την
αποχωριστείτε για τη διάρκεια του ταξιδιού, για τις δε βαλίτσες σας θα κληθείτε να πληρώσετε –
πιθανότατα ακόμα και για μικρές διαφορές. Σημειώστε επίσης ότι σε περίπτωση που κάποια βαλίτσα σας
ξεπερνά τα 32 κιλά, το πιθανότερο είναι να αρνηθούν κατηγορηματικά να τη φορτώσουν στο αεροπλάνο
και να σας τη στείλουν με cargo αρκετές ημέρες αργότερα – έχει συμβεί!
Για την ασφάλεια των αποσκευών σας και του περιεχομένου τους, σας συνιστούμε αυτές να είναι
κλειδωμένες κατά την παράδοση τους στο αεροδρόμιο. Σας προτείνουμε να αποφύγετε τα πολύ μικρά
λουκέτα γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν ή να ανοίξουν. Αποφύγετε να έχετε χρήματα, κοσμήματα και
γενικά τιμαλφή μέσα στις αποσκευές σας. Φροντίστε το όνομα σας και το κινητό σας τηλέφωνο (όχι η
διεύθυνση σας!) να αναγράφονται στο εξωτερικό αλλά κυρίως και στο εσωτερικό της βαλίτσας: σε
περίπτωση που η εξωτερική ετικέτα σπάσει ή τραβηχτεί, θα είναι ο μόνος τρόπος να σας βρουν.
Η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για κλοπή ή διάρρηξη αποσκευών.
Μια τελευταία σημείωση: περί ωραρίων, απροόπτων και σειράς του προγράμματος.
Η Κούβα δεν είναι Ευρώπη και γενικότερα απέχει πολύ από τα γνωστά δυτικά πρότυπα και εξ αυτού του
λόγου υστερεί σε θέματα υποδομών. Συνεπώς η κατάταξη των ξενοδοχείων με βάση τα αστέρια ενδέχεται
να διαφέρει από αυτή των αντιστοιχών ευρωπαϊκών .Προγράμματα, ωράρια και αριθμοί τηλεφώνων
αλλάζουν συχνά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Παρόλες τις δικές μας προσπάθειες, όπως και του
αντιπροσώπου μας εκεί, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρο τον δυσκίνητο και γραφειοκρατούμενο
κρατικό τους μηχανισμό, και έτσι ενίοτε βρισκόμαστε προ απροόπτων – οι ώρες εισόδου, πχ, σε κάποιο
μουσείο να αλλάξουν και έτσι να χρειαστεί να γευματίσουμε πρώτα και μετά να κάνουμε την
προγραμματισμένη επίσκεψη, κ.ο.κ. Εμείς έχουμε συνηθίσει, και έτσι τριπλοτσεκάρουμε το κάθε τι
τελευταία στιγμή και έχουμε πάντα έτοιμες ισότιμες εναλλακτικές λύσεις. Κάνουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε και με περισσή ευρηματικότητα, αλλά η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τις αλλαγές
των προγραμμάτων των Κουβανικών κρατικών επιχειρήσεων, και η σειρά του προγράμματος σας
ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.Επίσης σημειώστε ότι, σε περίπτωση που η υπερατλαντική
σας πτήση καθυστερήσει σημαντικά για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, μηχανική βλάβη κλπ.), και
πάλι η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να αναπληρώσει τις χαμένες δραστηριότητες ή
επισκέψεις. Σεβόμαστε απόλυτα τις πολύτιμες διακοπές σας και πάντα θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια. Αλλά δυστυχώς, ανάλογα με το μέγεθος της καθυστέρησης και την τουριστική κίνηση της
εποχής, ορισμένες φορές είναι απλά αδύνατον να γίνουν όλα.

Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι !
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