
CUB 30 – Prehliadka mesta autobusom a návšteva miestneho trhu 

Živá kultúra Havany si žiada preskúmanie počas pol dňového výletu zameranému na 

predstavenie mestských folklórnych aspektov. Najprv si vychutnáte výhľad na historicky 

významnú architektúru, preveziete sa okolo Parque Central – veľkého palmového námestia, 

ako aj námestia Plaza de la Revolución a pamätníka José Martího - 109 m veže, ktorá je 

spomienkou na kubánskeho hrdinu. Ďalej navštívite komunitný projekt na otvorenom trhu 

remesiel Almacenes de San José v prístave Havana. Okrem kožených výrobkov, ako sú kabelky, 

peňaženky, obuv a opasky, nájdete aj keramiku, masky a papierové mâché ozdoby, ktoré nesú 

svedectvo o kubánskom folklóre a kreativite. Tento oboznamujúci zážitok zakončíte návratom 

na loď.  

Upozorňujeme, že táto prehliadka nie je vhodná pre hostí s obmedzenou pohyblivosťou alebo 

ľudí, ktorí používajú invalidný vozík. Prehliadka je ponúkaná spoločnosťou MSC Cruises 

zdarma. V prípade, že si chcete vybrať iný výlet,  môžete kontaktovať oddelenie pobrežných 

výletov, kde dostanete kredit 50 dolárov na nákup iného výletu v Havane 

CUB31 – objavte Havanu a La Cabana pevnosť 

Strávte niekoľko hodín od lode, v historicky tretej najväčšej pevnosti v Severnej a Južnej 

Amerike - Fortaleza de San Carlos de la Cabaña z 18. storočia. Lokálne známa jednoducho ako 

La Cabaña - historická pevnosť sedí vysoko na východnej strane Havanského prístavu v 

blízkosti hradu Morro zo 16. storočia. Vychutnajte si návštevu komplexu so sprievodcom 

a spoznajte  jeho históriu, navštívte múzeum a potešte sa prácou miestnych remeselníkov. Po 

návšteve budete mať krátku zastávku pri soche Krista Havany, ktorá je vysoká 20 metrov, 

vyrobená výhradne z mramoru Carrara a díva sa na Havanský záliv. Na jeho stavbu bolo 

použitých 67 blokov mramoru, ktoré boli dovezené priamo z Talianska po požehnaní pápežom 

Piusom XII. Napokon sa vrátite do prístavu a vaša loď prepláva okolo krásneho Malecón, 

architektonicky významného nábrežia o dĺžke asi 8 km.  

Upozorňujeme, že táto prehliadka nie je vhodná pre hostí s obmedzenou pohyblivosťou alebo 

ľudí, ktorí používajú invalidný vozík. Prehliadka je ponúkaná spoločnosťou MSC Cruises 

zdarma. V prípade, že si chcete vybrať iný výlet,  môžete kontaktovať oddelenie pobrežných 

výletov, kde dostanete kredit 50 dolárov na nákup iného výletu v Havane 

 


