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C uba er livsglæde, rytmer, smukke 
mennesker og fest. Men først og 
fremmest tilbyder Cuba tropisk 

klima, hvilket betyder varmt vejr og masser 
af solskinstimer året rundt.. Landet  er dog 
også en gigantisk anakronisme, et levn fra 
halvtredserne med de faldefærdige byg-
ninger i koloni-stil, bilerne fra 1950’erne og 
indbyggernes beskedne livsstil under Fidel 
Castros styre.  

Mest af alt er cubanerne venlige og glade 
for at møde turister, og uanset alder er der 
masser at komme efter på Cuba -  Caribiens 
største ø, der er som et levn fra en svunden 
tid. I byerne står faldefærdige bygninger 
side om side med smukke eksemplarer af 
kolonitidens arkitektur, mens de karakteri-
stiske amerikanerbiler fra 50’erne præger 
bybilledet sammen med hestevogne og 
folk, der roligt slentrer af sted eller forsam-
les på gadehjørnerne til et spil domino. 

På landet venter en fantastisk natur, med 
frodig vegetation, tobaksplantager og suk-
kerrørsmarker, der stadig pløjes med ok-
sekærrer. Og så må man ikke glemme, at 
Cuba også et tropisk paradis, der byder på 
kridhvide strande med kokospalmer og tur-
kisblåt hav med masser af muligheder for 
dykning. Ingen har travlt på Cuba, der oser 
af livsglæde, salsarytmer og gæstfrihed! 

Cuba
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Med en utrolig historie, kultur og 
tradition er byen Havanna en 
destination uden sidestykke; 

absolut et af de mest charmerende 
steder i hele verden. Ifølge nobel-
prisvinderen Ernest Hemingway, er 
Havannas skønhed kun overgået 
af Paris og Venedig. Det er en liv-
lig, maritim, åben og glad by, der 
har lært at overleve i sin egen indre 

stensgader omgivet af de smukke, 
men aldrende huse, hvoraf nogle er 
under restaurering, mens andre er i 
langsomt forfald. De fascinerende 
bygninger med tegltage, tunge 
trædøre og smedejernsbalkoner er 
opført af spanierne i det 16. og 17. 
århundrede, efter de i 1512 havde 
indlemmet Cuba i deres kongerige. 
En af de store seværdigheder er Plaza 
de Armas, der om aftenen oser af liv 
med oplysning af filigranlamper og 
salsaorkestre. Om dagen indtager 
turisterne guvernørpaladset, der er 
et af de fineste eksempler på barokar-
kitektur i Havanna. Det var fra 1741 
og indtil uafhængigheden bolig for 
den spanske guvernør, og paladsets 
gårdhave er smukt dekoreret med 
planter og en hvid marmorstatue af 
Columbus. Den lille kanon El Fuerte 
fyres stadig af ved aftenstid til minde 
om tiden, hvor man på den måde 
lod folket vide at de daværende 
byporte blev lukket i. På Plaza de la 
Catedral ser man den imponerende 
katedral, der i mange år husede den 
berømte spanske søfarer Columbus’ 
formodede jordiske rester. Ikke langt 
derfra ligger den berømte restaurant 
La Bodeguita del Medio, hvor Hemi-
ngway drak sine ”Mojítos” (cubansk 
rom/myntedrink) i selskab med 
andre forfattere, kunstnere, digtere 
og spirende politikere. 
Listen er endeløs – Havanna skal 
opleves med alle sanser…Og hvis 
man gerne vil tilføje badevandet, så 
begynder Havannas ”Rivera”, Playas 
del Este 18 km øst for byen og fort-
sætter 9 km langs Atlanterhavet. 
Den mest populære strand er Playa 
Santa Maria del Mar. 

Havanna

18 kilometer øst for 
Havanna begynder 
Cubas ”Riviera” – Playas 
del Este, og fortsætter 
9 kilometer østpå langs 
Atlanterhavet. 
Playa Santa Maria del 
Mar er den mest popu-
lære strand i området, 
og det er nemt at besøge 
Havanna herfra. 
Hvis det er kulturen 
man går efter, er det 
dog bedre at bo i selve 
Havanna. 

Playas del Este 
styrke. Siden det 16. århundrede har 
Havanna været Cubas hovedstad. 
Et skatkammer af mange forskellige 
attraktioner, skønne strande, arkitek-
tur fra kolonitiden, underholdning 
i topklasse. Her finder du de smuk-
keste hoteller, de mest fantastiske 
shows og ansete jazz klubber. Hotel-
lerne i det gamle Havanna har alle 
den tiltalende, typiske cubanske 
service i en traditionel atmosfære af 
smukke, gamle bygninger. Nyd også 
synet af de gamle amerikanerbiler 
fra 50’erne, hvor de rige og kendte 
boltrede sig i byen før revolutionen 
i 1959.
Eventyret starter rigtigt, når man 
sammen med en lokal på hjemme-
bane går gennem labyrinten af bro-
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D enne vestlige provins i Cuba 
er kendt for verdens bedste 
tobaksplantager, indian-

ske huler med underjordiske floder, 
cigarfabrikker og ikke mindst den 
fantastiske dal, Valle de Viñales, hvor 
man finder noget af den smukkeste 
natur på hele Cuba. 

Landskabet domineres af de pukkel-
formede kalkstensbjerge, Mogotes, 
der lodret skyder op mellem banan-
palmer, mangotræer og tobaksmar-
ker. Undervejs møder man bøn-
derne, der cykler eller rider forbi 
dig med den klassiske cigar i mun-
den. På markerne ser du okserne 
trække plovene gennem den røde 
jord, udover at de også bruges som 
transportmiddel til og fra markerne. 
Fra hotellet Los Jazmines får man en 
suveræn udsigt over dalen og klip-
perne mens kolibrierne svirrer rundt 
i luften som fortravlede sommer-
fugle. Herfra arrangeres der mange 
slags ture rundt i lokalområdet, både 
til fods eller med båd under jorden. 
Der er også mange andre overnat-
ningsulighededer. 

På vejen til provinshovedstaden 
Pinar del Rio kører man igennem 
området Vuelta Abajo, hvorfra man 
henter bladene til Havannas cigar-
fabrikker der ruller dem om berømte 
mærker som Cohiba, Montecristo og 
Romeo y Julieta. 

Mod øst ligger de populære ferie-
områder Las Terrazas og Soroa i 
Sierra del Rosario Ecological Reserve, 
et spændende øko-reservat, hvor vi 
ofte laver et par dages ophold på 
vores rundrejser. 

Pinar Del Rio

Strandområder i det vestlige Cuba
Varadero
Dette er Cubas svar på Miami Beach – et sandt internationalt paradis på 
nordkysten med hvide sandstrande, luksushoteller og turkisblåt vand. Af de 
300 strande på Cuba er denne nok den største og mest berømte. Den ligger 
på halvøen Peninsula de Hicacos, der stikker 20 km ud i Atlanterhavet. Dette 
er det ideelle sted for en tropisk badeferie med mange muligheder for at 
dyrke vandsport og især dykkerture. På hotellerne arrangerer man udflugter 
til blandt andet den 2,5 km lange grotte Cueva de Bellamar og byen Matan-
zas, der har fået tilnavnet ”Cubas Athen” på grund af de mange kunstnere, 
der har været bosat i byen.

Playa Jibacoa
Et stille strandområde mellem Havanna og Varadero - for dem der gerne vel 
væk fra byer og larm og bare nyde en stille strand og et privat resort - som 
vores populære Breezes  Jibacoa all-inclusive resort. 

Maria la Gorda
Området i den sydlige del af Pinar del Rio, ligger ganske uberørt af turis-
men, her findes stort set ikke skyggen af andre end en selv. Selve stranden 
ved Maria la Gorda er rigtig dejlig, og du vil bare mødes af en uendelig lang 
strand, hvor det stort set kun er dig selv og dit evt. selskab du møder. Ja, og 
så bortset fra lige de enkelte dykkere som tit og ofte tager dertil, da området 
og havet ud fra kysten dækker ikke mindre end 39 dykkersteder, så mon ikke 
der er lidt for den flittige dykker at bruge tiden på.
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Península de Zapata
Denne halvø på Cubas sydkyst er 
et stort, ubeboet vådområde med 
mangroveskove og sumpe, der er 
udlagt til nationalparken Parque 
Nacional Ciénaga de Zapata. Parken 
er hjemsted for mange fuglearter 
som flamingoer, papegøjer, pelika-
ner, mange slags hejrer og verdens 
mindste fugl, kolibrien, der er på 
størrelse med en bi. Mange træk-
fugle overvintrer her, og der er lever 
søkøer og den specielle art kroko-
dille, Rhombifer, som kun findes på 
Cuba. Når man besøger parken, er 
udgangspunktet krokodillefarmen 
i Boca de Guamá og søen Laguna 
del Tesore, hvor der er bygget en 
rekonstruktion af en præ-colom-
biansk Taino indianerlandsby. Den 
er bygget på pæle på en række øer 
forbundne af træbroer. Ved siden af 
denne rekonstruktion finder man 
en skulpturpark med 32 menneske-
store indianerfigurer i forskellige 
positioner. Man kan kun komme ind 
i parken på guidede ture og husk at 
medbringe rigeligt myggemiddel!

Bahía de 
Cochinos
– Svinebugten
Dette sted på den caribiske sydkyst 
blev verdenskendt som centrum for 
det mislykkede angreb mod Fidel 
Castro i 1961. Landgangen fandt sted 
blandt andet ved strandene Playa 
Larga og Playa Girón, som i dag er 
mere kendte for de gode dykkermu-
ligheder. Et museum i Girón beskri-
ver den korte krig, og en erobret 
amerikansk kampvogn samt et ned-
skudt fly står udstillet foran museet. 
Der blev taget over 1000 krigsfanger, 
som amerikanerne senere købte fri 
med medicin og fødevarer.

Cienfuegos
Provinsbyen Cienfuegos i Jagua-
bugten blev grundlagt i 1819 under 
navnet Villa Fernandina de Jagua. 
Beliggende centralt i den sydlige 
del af øen, er den en af de yngste og 
smukkeste byer på Cuba. Den blev 
grundlagt af franske immigranter fra 
Louisiana, da Napoleon solgte dette 
område til USA. Den neoklassiske 
arkitektur og de brede boulevarder 
har overlevet både orkaner og bor-
gerkrig, og selvom de er ude over 
deres storhedstid, står de stadig som 
smukke mindesmærker for datiden. 
I bymidten med de brede boulevar-
der ligger Parque José Martí. Calle 
54, der er anlagt som gågade med 
hyggelige cafeer, er bestemt også et 
besøg værd. Blandt de mest berømte 
bygninger er det gamle teater Teatro 
Tomas Terry og palæet Palacio del 
Valle. Salsaklubben Casa de la Trova 
er et af landets bedste. 
Cienfuegos er en vigtig handelsby, 
blandt andet er havnen en af de stør-
ste for sukkerudskibning på Cuba. 
Den nærmeste strand Rancho Luna, 
ligger 20 km fra byen, og der er også 
et delfinarium.

Sancti Spíritus
Byen man kommer igennem på den 
smukke køretur til og fra Trinidad. På 
denne tur passerer man flere hyg-
gelige små landsbyer, og på vejene 
møder man mest hestekærrer, cykli-
ster, ridende guajiros eller cubanske 
småbønder med stråhat og cigar. 
Der dyrkes forskellige grønstager 
som løg, hvidløg og forårsløg, hvilket 
gør maden her omkring noget mere 
interessant end det ellers lidt triste 
cubanske køkken andetsteds. 
For de lokale er Santi Spíritus 
hovedsageligt en markedsby for 
de omkringliggende landmænd i 
regionen. Den er dog også dømt 
bevaringsværdig af Unesco for dens 
hyggelige centrum med uspolerede 
koloniale gader, kirker og torve og 
kun få turister. Byens mest kendte 
monument, Puente Yayabo, er en 
stenbro med 5 buer bygget af spa-
nierne i 1815. Den kan bedste ses 
og nydes fra den hyggelige restau-
rant Quinta Santa Alegra nede ved 
floden og ganske tæt på. Man bor 
bedst inde i centrum af byen på et af 
de små torve, for eksempel på Hostal 
del Rijo, en tidligere prominent 
lægebolig.
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Trinidad
Trinidad, som blev grundlagt i 1514, 
er Cubas tredjestørste by; et fred-
fyldt sted hvor man føler sig utrolig 
langt væk fra det 20. århundrede. 
På grund af den meget store pro-
duktion af sukker blev byen i sin tid 
utrolig velhavende, hvilket arkitektu-
ren i al sin pragt beviser. De smukke, 
gamle bygninger fra kolonitiden, de 
gamle pastelfarvede huse med røde 
tegltage, de toppede brostensga-
der – alt sammen er det et eventyr 
tilbage til tiden, hvor man ser de til-
syneladende samme gamle kvinder 
brodere hvide duge og mændene, 
der fletter stråhattene. 
Der er meget lidt trafik, hvilket gør 
stemningen til den absolutte hoved-
attraktion. Gå igennem det smukke, 
historiske kvarter og se ”Museo 
Romántico” i en tidligere sukker-
barons palæ, det smukt bevarede 
gamle palæ fra 1741 der husede Bru-
net familien, Museet for arkæologi 
og naturvidenskab i den impone-
rende Padron Family Villa, Museet for 
kolonitidsarkitektur som viser Trini-
dads udvikling samt mange andre af 
de mindre bygninger, der gør denne 

Santa Clara
Santa Clara, der blev grundlagt i 
1689, er revolutionens vugge. I 1958 
angreb oprørsstyrkerne byen, og 
indtog den efter blot to dage. Santa 
Clara var den første by, der blev 
befriet for Batistas diktatur. Resten er 
historie. I dag er der indrettet museer 
og opført mindesmærker om det 
berømte slag og lederen over dem 
alle, Ernesto ”Che” Guevara. Ved den 
store statue af ham på Plaza de la 
Revolución ligger det mausoleum, 
hvor han blev stedt til hvile i 1997, 
da hans jordiske rester blev ført til 
Cuba fra Bolivia. Museet giver et 
godt indblik i hans legendariske liv 
som revolutionær og hans rolle i den 
cubanske revolution. 
Santa Clara er en hyggelig by med 
en afslappet, lokal atmosfære og få 
turister. Den er Cubas femtestørste 
med omkring 200.000 indbyggere. 
Desuden er den omgivet af skønne 
landbrugsområder med kvæg, 
tobak, masser af sukker og små, søv-
nige fiskerlandsbyer. Ca.30 km fra 
Santa Clara finder man den smukke 
gamle by Remedios med en velbeva-
ret arkitektur fra kolonitiden, og læn-
gere ude de tropiske øer Cayo Santa 
Maria og Las Brujas.

by så charmerende. Hotellerne i Tri-
nidad er ikke specielt interessante, så 
det er meget populært at bo privat. 
Dermed bliver maden også desto 
bedre. 

Playa Ancon
12 km syd for byen ligger Playa 
Ancon, en dejlig sandstrand med 
muligheder for dykning. På hotel-
lerne herude kan man alternativt 
overnatte, når man besøger Trini-
dad.
I omegnen ligger også Valle de los 
Ingenios, Sukkermøllernes Dal. I 
disse store sukkerrørsplantager 
gjorde spanierne det først af med de 
lokale indianere, hvorefter de hen-
tede slaver fra Afrika og skabte en 
produktion, der gjorde Trinidad til 
en af de rigeste og smukkeste byer 
på Cuba. 
I nationalparken Topes de Collantes 
er der rig mulighed for vandreture 
med storslået udsigt over kaffeplan-
tager, vandfald og meget andet.
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Hvad angår kultur, smukke byg-
ninger og museer, er denne by den 
største rival til Havanna. Den er 
øens næststørste, og siges at være 
Cubas mest caribiske by med en 
stor befolkning af afro-cubanere. 
Dens bakkede gader minder egent-
lig mere om Porto i Portugal, og 
er dermed meget anderledes end 
Havanna i stil. Torvene er mindre 
og bymidten mere trafikeret, men 
til gengæld har man en enestående 
udsigt over bjergegnen fra dens 
beliggenhed. Denne kan ikke nydes 
bedre end fra Casa Grande hotellets 
åbne bar på toppen, hvor man også 
er så tæt på de uimodståelige, gamle 
tegltage at man føler, man kan gå 
direkte ud over dem derfra. Nede 
på stueetagens åbne veranda får 
man oven i købet den vidunderligste 
atmosfære serveret med udsigt over 
byens centrale plads. Her ligger også 
katedralen samt Casa de Velasquez, 
en kolonihistorisk perle, der rummer 
oprindelig arkitektur og møblement 
fra opførelsen i 1516-22. I Santiago 
finder man også rødderne til Salsaen 
– forløberen Son, Bolero og den tra-
ditionelle Trova. På natklubben Tro-
picana leveres shows på fuld højde 
med både Havanna og Las Vegas.

Baracoa
Denne maleriske by på Cubas syd-
østligste spids er øens ældste kolo-
niale by og har 50.000 indbyggere. 
Området får én til at føle at man er i 
et uopdaget, tropisk paradis med de 
utallige palmer langs kysten. Bara-
coa blev grundlagt i 1512 af Diego 
Velasquez, og var den første spanske 
bosættelse. Den forblev dog isoleret 
indtil man byggede hovedvejen til 
Guantánamo og Santiago de Cuba 
i 1960’erne. Byens mest karakteristi-
ske kendetegn er det fladtoppede 
bjerg El Yunque. I Baracoa er hverda-
gen afslappet; blandt dagens højde-
punkter er et spil domino i skyggen, 
en særdeles populær fornøjelse på 
hele Cuba. 

Bayamo
En historisk, tilbagelænet og venlig 
by med maleriske kolonibygninger 
og vuggende hestekærrer. Stedet er 
meget velegnet som base for van-
dreture og trekking i nationalparken 
Sierra Maestra. Alle turene udgår fra 
den lille by Villa Santo Domingo ca. 
80 km fra Bayano. Det er vigtigt at 
finde sig en guide med godt lokal-
kendskab til vandreturene, og tager 
man af sted flere dage medbringes 
eget telt samt proviant. Cuba er 
endnu ikke helt gearet til trekking, 
men er dog begyndt at have en god 
øko-turisme. 

Holguín
Fidel Castros fødeby og Cubas fjer-
destørste med 230.000 indbyggere. 
Denne rare provinsby med mange 
parker og torve blev grundlagt i 
1523. Der er mange historiske byg-
ninger og museer, og området 
omkring er kendetegnet af temme-
lig kuperet landbrugsjord, et stort 
kornkammer, store plantager med 
sukkerrør og citrusfrugter samt flere 
kvægfarme. 

Playa Guardalavaca 
Ikke langt fra Holguin finder man 
dette strandområde med idylliske 
sandstrande og smukke koralrev.   
Der er dejlige resorts, mulighed for 
at svømme med delfiner og god dyk-
ning at opleve i Guardalavaca, som 
virkelig er en perle på strandsiden. 

Camagüey
Denne charmerende by er Cubas 
tredjestørste med 300.000 indbyg-
gere og mange velbevarede bygnin-
ger fra det 19. århundrede. Den lig-
ger 558 km fra Havanna og har ikke 
dennes storslåede palæer, men en 
mere enkel stil. Til gengæld er gade-
planlægningen mere forvirrende end 
andre steder – oprindeligt udtænkt 
for at føre piraterne, som plagede 
stedet i den tidlige kolonitid, på 
vildspor. Camagüey har mange små 
torve, og hver lørdag mødes folk for 
at danse på Plaza Maceo. I juni er der 
karneval. 
Tager man 112 km nordøst for 
Camagüey, finder man provinsens 
største turistområde, Playa Santa 
Lucía. Dette er et skønt sted at dykke 
i koralrev, men ellers er der ikke så 
meget andet at finde.

Santiago de Cuba
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Cayo Largo
Denne 26 km lange og blot få km brede smukke koralø tilhører øgruppen 
Archipiélago de los Canarreos og ligger 177 km sydøst for Havanna i det 
Caribiske Hav. Den kan kun nås med fly fra Havanna eller Varadero. Her fin-
der man øens længde i strande med det fineste hvide puddersand og turkis-
blåt vand omgivet af flere mindre øer og koralrev. De bedste strande hed-
der Playa Sirena eller Blanca, og her er mulighederne mange: Windsurfing, 
sejlads, dykning og snorkeldykning. Øerne er rige på dyreliv både over og 
under havet – man finder tropiske fugle, skildpadder, leguaner og meget 
andet. På Cayo Largo kan man også leje heste og cykler til at komme rundt 
på. 

Isla Juventud
Til samme øgruppe som Cayo Largo hører denne ø, som er kendt for sine 
gode dykkersteder og hvis navn betyder ungdommens ø. De bedste strande 
findes på den sydlige del af øen, mens der i den nordlige del dyrkes en del 
citrusfrugter. Øen har omkring 90.000 indbyggere, så udover turisterne 
fra de internationale luksushoteller møder man også lokale cubanere. Isla 
Juventud nås med flyvebåd og færge fra Batabonó på sydkysten eller med 
fly fra Havanna.

Cayo Coco
Denne smukke koralø, der er Cubas fjerdestørste, ligger i Atlanterhavet som 
en del af øgruppen Jardines del Rey Archipielago, og er forbundet med det 
nordlige fastland med en dæmningsbro på 27 kilometer. 
Cayo Coco er 37 km lang og har 21 km snehvide sandstrande - som fx Playa 
La Juala og Los Flamencos - der indbyder til dykning og masser af afslapning 
i solen. Øens mangrovesumpe er tilholdssted for fuglearter som hvid ibis, grå 
hejre, pelikan og pink flamingo. Cayo Coco er også forbundet med den min-
dre koralø Cayo Guillermo, der var Ernest Hemingways yndlingsfiskested. 

Cayo Las Brujas /Santa Maria
En 45 km vej forbinder fastlandet, men de tidlige så uberørte Cayo Santa 
Maria og Las Brujas. Stedet er nu blevet centrum for for endnu et strandom-
råde der er ved at skyde i vejret. 4000-5000 senge står klar i Cayo Santa Maria, 
medens Cayo Las Bruja er gået fri. Stranden er hvide og indbydende og for 
nogle turister er man behagelig langt fra Cuba, og for andre gibber det i 
maven, når man kommer tilbage til fastlandet og ”genser” Cuba. Men søger 
man et par rolige dage ved vandet, så er dette så absolut det perfekte sted.

Cayo Levisa
Ud for kysten, i den Mexicanske Golf, ligger den paradisiske tropeø Cayo 
Levisa - en smuk koralø, langt væk fra de normale turistområder. Øen har en 
af Cubas smukke sandstrande, en kridhvid og 3 km lang fornøjelse. Vandet 
er krystalklart og giver fantastiske muligheder for dykning i et af verdens 
største koralrev. 

Cubas eksotiske øer - los cayos...
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Nogle af de mange gode hoteller vi bruger....
Memories Jibacoa - all Inclusive - kun gæster over 16 år
Det 4 stjernede Hotel Memories Jibacoa ligger ideelt placeret ved Arroyo 
Bermejo stranden halvvejs mellem Varadero og Havana, kun ca. 60 km fra 
både José Marti- og Varadero-lufthavnen. Den smukke udsigt til både havet 
og bjergene gør det til det perfekte sted for en bryllupsrejse, eller bare en 
særlig dejlig ferieoase udenfor byens larm og travlhed. Denne tropiske, 
moderne perle af et Super Club Resort består af 18 2-etagers bygninger 
bygget i unik hacienda-stil. De ligger fordelt på et 8 hektar stort kystområde 
langs 300 meters hvid sandstrand, der er omgivet af koralrev med mulig-
hed for fantastisk snorkeldykning og andre former for vandsport. Man har 
designet dette populære sted specielt til voksne over 16 år, både singler 
og par, som tiltrækkes i rigt mål af de utrolig mange gode faciliteter, hvoraf 
mange kan benyttes døgnet rundt – for eksempel swimmingpool, fem barer, 
to restauranter med superb mad, natklub, boldbaner, fitnesscenter samt 
et spillerum med billard borde og meget andet. Der er også en udendørs 
jacuzzi i haven, der kan bruges 24 timer – for eksempel til et forfriskende bad 
i den specielle, tropiske natteluft med alle de indtagende dufte og lyde. Alle 
de 250 værelser har aircondition, satelit tv, balkon/terrasse, eget bad, telefon 
og safe-box. Memories Jibacoa er et utroligt godt valg, uanset om man søger 
paradisiskafslapning eller tropisk fest – stedet, der stort set har det hele! 

Brisas Trinidad del Mar - All Inclusive
Dette er et af Trinidad-områdets bedste hoteller, efter det nye Grand i selve 
byen. Hotellet blev indviet i 2001 og byggestilen respekterer den gamle 
koloniarkitektur, som Trinidad by er et strålende eksempel på. Hotellets 
beliggenhed kun 14 km fra Trinidad, ned til en smuk hvid strand, med byen 
og ikke mindst bjergene i baggrunden, gør dette til et absolut godt valg for 
turisterne der vil have det bedste af Cuba på en ferie.   Hotellet fremtræder 
i smukke pastelfarver omkring flere patioer, der rummer hotellets facilite-
ter, som haven og poolområdet. Flere af bygningerne har paralleller i byen, 
såsom San Francisco tårnet og Plaza Mayor. Hotellet er som alle Cubas strand-
hoteller et all incl. hvor der er aktiviteter for alle. Dette inkluderer ikke mindst 
spanskundervisning, danselektioner i Cubas mange danse, dykning og alle 
former for vandsport. Alt dette er gratis for den besøgende. Værelserne er 
smuk dekoreret med sarte gule vægge med blå accenter. Hotellet er bygget 
i 2 etager og fra enkelte af værelserne er der havudsigt, der dog om ganske 
få år forsvinder bag palmerne der nu er ved at vokse op på stranden.

Hotel Moka - Las Terrazas
Hotel La Moka ligger oven for landsbyen Las Terrazas, som er en lille landsby 
med en række boligblokke der sniger sig ind i landskabet omkring en kun-
stig anlagt sø. Landsbyen blev grundlagt i begyndelsen af 1960erne, da man 
som et projekt ville genrejse skoven på Sierra del Rosarios. Hotellet kom til 
i 1970erne og er smukt anlagt med træer der vokser op gennem hotellets 
forskudte planer og i patioen. Værelserne ligger alle med udsigt gennem 
skoven ned over landsbyen og de er alle store og velindrettede, omend 
tidens tand har sat sit præg på dem. Badeværelserne er store og har vinduer 
ud over dalen fra loft til gulv. På hotellet findes et større poolområde, med  
restaurant og en hyggelig bar.

Hotel La Union - Cienfuegos
Flot hotel i historisk kolonistil med 49 værelser omkring to patioer, hvor 
man kan slappe af i den hyggelige restaurant eller nyde den store pool eller 
jacuzzien. De elegant indrettede værelser er store og i antik stil, har eget bad 
samt alle moderne faciliteter. Hotellet byder på en lang række muligheder 
for underholdning og ligger desuden suverænt placeret i hjertet af smukke 
Cienfuegos.

Florida Center - Santa Clara
Dette er som at træde tilbage i et nordcaribisk hjem i 1940. Det gamle byhus 
er indrettet efter alle kunstens regler med gamle antikviteter fra en for længst 
svunden tid. Til tider lidt overlæsset, men så absolut i god stil. Den smukke 
gårdhave og verandaen indbyder bare til at sidde og hænge og indsnuse 
en tidsalder, der ikke længere eksisterer. Stedets ejer, en yngre herre, sørger 
godt for de besøgende og der serveres bedre mad her end på nogle af de 
omliggende restauranter. Hotellet ligger 2 gader fra byens smukke Parque. 
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Et overblik over Havanna
Med en utrolig historie, kultur 
og tradition er byen Havanna en 
destination uden sidestykke. 
Hotellerne vi tilbyder i det gamle 
Havanna har alle den tiltalende, 
typiske cubanske service i en 
traditionel atmosfære blandt de 
smukke, gamle bygninger. Alle 
værelser har eget bad og moderne 
faciliteter. 
Tag en minipakke i Havanna - evt. 
i kombination med en anden rejse 
du er på i området. 
Sammen med vores lokale guide 
fra området vil du få en uforglem-
melig oplevelse ved at kigge forbi 
historiske Havanna på denne 4 
dages startpakke:

Dag 1: Ankomst Havanna 
Afhentning og transport til hotel
Dag 2: Byrundtur i det gamle 
Havanna med engelsktalende 
guide
Dag 3: Fridag
Dag 4: Transport til lufthavn

Pris for denne pakke med trans-
fers, hotel med morgenmad og 
byrundtur - per person i delt dob-
beltværelse fra kr 1335. Denne pris 
er med et af de første 3 hoteller i 
lavsæson. 
Man kan bl.a. vælge mellem  
følgende hoteller i det gamle 
Havanna/La Habana Vieja:

Hoteller i Havanna

Hostal Beltran de Santa Cruz 
Calle San Ign. 411 E/Muralla y Sol 
La Habana Vieja. 

Elegant og stort hus fra det 18. 
århundrede beliggende meget tæt 
på Plaza Vieja, den gamle plads. 
Med sin kombination af moderne og 
gammel arkitektur, fremstår hotel-
let med en egen originalitet og et 
attraktivt design. Hotellet i sin hel-
hed er forsøgt hold i en gennemført 
stil fra perioden, hvor værelser trods 
alle moderne faciliteter, fremstår 
som revet ud af en for længst svun-
det epoke.

Hostal El Comendador
Obrapía 55 E/A Baratillo. 
La Habana Vieja.

Lige midt i det historiske bycen-
trum, tæt ved præsidentpaladset. 
Dette hotel byder på en unik stilhed 
og intimitet, stedet hvor man kan 
trække sig tilbage og slappe helt af. 
Smuk, klassisk arkitektur kombine-
ret med komfort for den moderne 
og krævende rejsende, tiltrækker 
mange. Der er 14 pragtfulde værel-
ser, både standard og minisuiter 
med balkoner, hvorfra man kan nyde 
den dejlige brise fra havnen. 

Hostal Los Frailes
Ten. Rey 8 E/Oficios y Mercaderes
La Habana Vieja.

Komfortabelt, gådefuldt, intimt. Gå 
gennem den aldrende dør holdt af 
en gammel munk i kobber og nyd 
charmen og velværen skabt af det 
fantastiske design og interiør. På 
dette eksklusive hotel er der 22 gode 
værelser og en fascinerende bar som 
henleder opmærksomheden mod 
beretningerne fra de gamle middel-
alderklostre.

Hostal de Tejadillo 
Tejadillo 12 E/A San Ignacio
La Habana Vieja. 

Dette autentiske gæstehus fra kolo-
nistil er nu et finere turistklasse 
hotel med 32 værelser, en tiltalende 
snackbar, to indre gårdhaver og en 
levende atmosfære, der fører tan-
kerne tilbage til kolonitiden og byg-
ningerne fra mellem det 17. og 19. 
århundrede. Der findes udover stan-
dardværelser og suiter også værelser 
med et lille tekøkken. 

El Meson de la Flota
Calle de los Mercaderes 256 E/
Amargura y Teniente Rey
La Habana Vieja. 

En gammel taverne for de søfarende 
beliggende i Mercaderes gaden, 
meget tæt på den gamle plads – 
Plaza Vieja. Der er 5 meget originale 
og komfortable værelser på 1. sal og 
en restaurant med plads til 80 neden-
under. Alt sammen holdt i marine stil 
med udsmykning fra havet. Man skal 
kunne lide liv og flamenco musik - 
for baren i stueetagen har et flot og 
populært show hver aften! 

Hostal Valencia 
Oficios 53, E/A Obrapía 
La Habana Vieja. 

Rigtig godt beliggende mellem 
San Francisco de Assisi pladsen og 
Plaza de las Armas. Denne charme-
rende gamle bygning fra det 18. 
århundrede har 12 lyse værelser 
med jernbalkoner og udskårne træ-
lofter, restaurant og mange andre 
faciliteter – blandt andet et udvalg 
af Cubas fineste cigarer i ”The house 
of tobacco” på første sal. Turistklasse, 
ingen aircondition. 

Hotel Park View
Calle Colón E/A Morro
La Habana Vieja. 

Park View er et turistklassehotel 
beliggende i den privilegerede del 
af Havanna, hvor den gamle og den 
nye bydel mødes.  Det ligger i nærhe-
den af vigtige steder så som Museet 
for nyere kunst, det tidligere præsi-
dent palads og den livlige Paseo del 
Prado. Hotellet er bygget i begyn-
delsen af det 20. århundrede, og har 
beriget denne epoke meget. Værel-
serne og hotellet i sig selv fremstår 
spartansk, men vil være et godt valg 
for den rejsende der ikke kræver så 
meget, men ønsker at have et ben i 
både den gamle og den nye bydel.
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Hostal Raquel
Calle Armagura E/A San Ignacio, 
La Habana Vieja. 

Et indtagende hotel i Art Noveau stil, 
ideelt placeret tæt ved den gamle 
plads, La Plaza Vieja. Dets skønhed 
og sensualitet skaber en romantisk 
samhørighed med den specielle 
arkitektur. Oprindeligt blev det byg-
get i 1905 til kontorer, varehus og 
lager. I 1908 blev det udbygget til 
den oprindelige form. 
Der er 25 værelser, alle designet 
med stor omhu for at skabe kom-
fort omgivet af cubanske malerier 
på væggene. Et imponerende tag-
vindue runder denne charmerende 
ejendom smukt af. For den eksklu-
sive smag tilbyder Raquel elegance 
uden sidestykke.

Hostal Florida
Calle Obispo E/A Cuba
La Habana Vieja. 

Denne elegante bygning fra kolo-
nitiden blev bygget i 1836, og var 
den tidligere residens for velkendte 
familier og rige forretningsmænd. 
Hotel Florida åbnede dørene i 1885 
og blev øjeblikkeligt et af Havannas 
mest kendte hoteller, tilpasset ame-
rikansk og europæisk komfort. Med 
pragten fra den tids byggerier, beta-
ger hotellet enhver gæst med al dets 
charme og arkitektoniske skønhed. 
Med en absolut topplacering lige 
et par meter fra Plaza de las Armas 
på hjørnet af Obispo gaden, er man 
omgivet af alverdens shopping cen-
tre, kunstgallerier og museer, som 
giver stedet en fantastisk atmo-
sfære.

Hostal Conde de Villanueva
Mercaderes 202 E/Lamparilla y 
Amargura
La Habana vieja.

Dette var greven af Villanueva’s 
tidligere residens tilbage i det 19. 
århundrede. Komfort og højt service-
niveau udmærker dette førsteklasses 
hotel. Der er 9 smukke værelser samt 
suite/minisuite med alle nødvendige 
faciliteter. Den elegante, historiske 
stil med moderne tilpasning og sær-
deles personlig betjening gør stedet 
eftertragtet. 

Palacio San Miguel
Calle Cuba 52 E/A Peña Pobre
La Habana Vieja. 

Denne bygning beliggende tæt 
ved havnen blev modificeret i 1923 
af Antonio San Miguel y Segalá, 
en mand af ord, altruist og fortaler 
for cubansk kultur. Han var chef for 
La Lucha avisen, som spillede en 
væsentlig rolle i uafhængighedskri-
gen i 1895.
Den elegante arkitektur er et godt 
eksempel på den rige del af befolk-
ningen i Havanna i 1920’erne. 
Der er 10 komfortable værelser, 
Grand Saloon til at afholde fine ban-
ketter, en attraktiv bar og en indta-
gende terrasse med panoramaudsigt 
– et unikt sted for den kritiske gæst.  

Palacio O’Farril 
Calle Cuba 102-108 E/A Chacón
La Habana Vieja. 

Et fantastisk, genfødt palads belig-
gende i den fine del af det gamle 
Havanna. Hotellet og værelserne 
er enestående og uden sidestykke 
med deres restaurant, snackbar, 
gårdhaven med den gamle brønd, 
fantastisk tagvindue og tagterrasse 
med storslået udsigt over byen. Arki-
tekturen samler indflydelsen fra det 
18.-20.århundrede og udvirker stort 
indtryk af historien. Gæsterne nyder 
den unikke oplevelse at gennemleve 
tre århundreder på en gang.
Der er 38 værelser(23 med udsigt) 
med både standard, suite og brude-
suite. Receptionen er åben 24 timer 
og der er mange fine faciliteter. 

Armadores de Santander 
Calle Luz 4 E/A San Pedro
La Habana Vieja. 

Hotellets navn blev valgt således, da 
hovedkontoret for skibsbyggerne fra 
Santander i Spanien lå i denne byg-
ning. 
Der er 39 værelser på hotellet, 34 
standard og 4 med terrasse og udsigt 
over havnen, samt forskellige suiter 
med jacuzzi. Alle er de designet med 
deres egen traditionelle atmosfære 
og velsignet med en vidunderlig 
havbrise, som giver ekstra nydelse 
til en cocktail eller tidlig morgenmad 
på terrassen. Tagterrassen på 3. sal 
kan bruges til små selskaber med 
max. 50 personer og en fantastisk 
udsigt over Havannas bugt. 

Hotel Telegrafo
Paseo del Prado 408 E/A Neptuno, 
La Habana Vieja.

Hotellet startede oprindeligt på Calle 
de la Amistad – venskabsgade i 1860, 
men flyttede til det nuværende liv-
lige hjørne. Efter en total ombygning 
i 1895 blev det hurtigt et vartegn for 
hele Latinamerika. I dag hylder og 
bevarer hotellet det 19 århundredes 
pragt og charme. Rejsende kan følge 
hotellets arkitektoniske udvikling fra 
den originale stil som stadig er syn-
lig på de første to etager, til det mere 
nutidige design på tredje sal. 
De 63 rummelige og højloftede 
værelser fordelt over de tre etager 
giver et dejligt udsyn til Prados pro-
menade. Ud over 54 velindrettede 
værelser er der 9 suiter.

Hotel Ambos Mundos
Calle Obispo 153 E/A Mercaderes, 
La Habana Vieja. 

Lige i hjertet af det gamle Havanna 
ligger dette ”hotel begge verdener”, 
en bygning i udsøgende arkitektur 
fra sidst i 20’erne. I begyndelsen af 
1930’erne opholdt forfatteren Ernest 
Hemingway sig her mens han skrev 
de første kapitler af ”For whom the 
bell tolls”. Han udtalte om hotellet at 
”det var et godt sted at skrive”.. Han 
gjorde stedet berømt og værelset 
han lejede er nu museum. Nu til dags 
er det også et godt sted at bo mens 
du nyder Havanna med den varme 
og de værdier, som cubanerne byder 
deres gæster. Der er 52 komfortable 
værelser at vælge imellem.

Hoteller i Havanna
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Rundrejser
Vi kan tilbyde en lang række interessante rundrejser med 
lokale, engelsktalende guider. Disse kan bruges til inspiration til 
at skræddersy sin egen tur - afhængig af ønsker til hotel, busser, 
udflugter, transfers, kør-selv og udflugter.  Læs mere her om de 
spændende muligheder og kontakt os for et detaljeret og ufor-
pligtende tilbud på netop jeres ønsker! 
 

Denne rundrejse tager jeg med på
en skøn vandretur gennem Cubas
fantastiske natur scenarier og histo-
riske byer. I vil bl.a. opleve Havana 
gamle centrum og Cubas første 
landsby Baracoa. I Sierra Maestra 
bjergene vil I besøge Castros gamle 
kommandopost og nyde Caburni 
vandfaldets friske vand ved Trinidad. 
Rundrejsens fokus er på naturparker, 
særlige historiske byer og biosfære 
reservater.

Dag 1: Ankomst til Havanna
Efter ankomsten til José Martí luft-
havn vil I blive taget imod af den 
lokale guide, som sørger for trans-
port til hotellet i Havana Vieja. 

Dag 2: Havanna
Efter morgenmaden bliver I hen-
tet på hotellet af den lokale guide, 
hvorefter I sammen går på en spæn-
dende rundtur i den gamle bydel. 
Dette historiske gamle skatkam-
mer bliver på fantastisk vis åbnet, 
når man sammen med en lokal på 
hjemmebane går gennem labyrin-
ten af brostensgader omgivet af de 
smukke, men aldrende huse, hvoraf 
nogle er under restaurering, mens 
andre er i langsomt forfald. De fasci-
nerende huse med tegltage, tunge 
trædøre og smedejernsbalkoner er 
opført af spanierne i det 16. og 17. 
århundrede, efter de i 1512 havde 
indlemmet Cuba i deres kongerige. 
En af de store seværdigheder er 
Plaza de Armas, der om aftenen oser 
af liv med oplysning af filigranlam-
per og salsaorkestre. Om dagen ind-
tager turisterne guvernørpaladset, 
der er et af de fineste eksempler på 
barokarkitektur i Havanna. Det var 
fra 1741 og indtil uafhængigheden 
bolig for den spanske guvernør, og 
paladsets gårdhave er smukt deko-
reret med planter og en hvid mar-
morstatue af Columbus. Den lille 
kanon El Fuerte fyres stadig af ved 
aftenstid til minde om tiden, hvor 
man på den måde lod folket vide at 
de daværende byporte blev lukket i. 
På Plaza de la Catedral ser man den 
imponerende katedral, der i mange 
år husede den berømte spanske 
søfarer Columbus’ formodede jor-
diske rester. Ikke langt derfra ligger 

den berømte restaurant La Bode-
guita del Medio, hvor Ernest Hemi-
ngway drak sine ”Mojítos” (spansk 
rom/myntedrink) i selskab med 
andre forfattere, kunstnere, digtere 
og spirende politikere.

Dag 3: Havanna – Cienfuegos
I bliver kørt til busstationen, hvorfra 
Viazul bussen kører jer til Cienfuegos, 
hvor I indlogeres. Resten af dagen er 
fri på egen hånd til at udforske byen 
og dens beliggenhed ved havet. En 
dejlig udflugt kunne være at sejle 
langs kysten

Dag 4: Cienfuegos - Trinidad
I dag tager I hul på øko-oplevelsen, 
hvor I køres op af den stejle vej til 
Escambray bjergene i en jeep. Jeres 
destination er El Nicho vandfaldet 
omgivet af regnskov rig på biodi-
versitet. Der vil være tid til at van-
dre rundt i området og opleve den 
lokale flora og fauna og samtidig 
tag en kølende dukkert i de natur-
lige pools. Der serveres en landlig 
frokost. I køres tilbage til Cienfuegos, 
hvorfra turen fortsætter mod Trini-
dad. I vil bo hos en lokal familie, casa 
particular, som inkluderer aftens-
mad denne første aften.

Naturlige Cuba 
Dag 5: Trinidad
Trinidad blev grundlagt i 1514, er 
Cubas tredjestørste by; et fredfyldt 
sted hvor man føler sig utrolig langt 
væk fra det 20. århundrede.
På grund af den meget store produk-
tion af sukker blev byen i sin tid
utrolig velhavende, hvilket arkitektu-
ren i al sin pragt beviser. De smukke,
gamle bygninger fra kolonitiden, de
gamle pastelfarvede huse med røde
tegltage, de toppede brostensgader
– alt sammen er det et eventyr
tilbage til tiden, hvor man ser de til-
syneladende samme gamle kvinder
brodere hvide duge og mændene,
der fletter stråhattene. Der er meget
lidt trafik, hvilket gør stemningen
til den absolutte hovedattraktion.
Gå igennem det smukke, historiske
kvarter og se ”Museo Romántico”
i en tidligere sukkerbarons palæ,
det smukt bevarede gamle palæ fra
1741 der husede Brunet familien,
Museet for arkæologi og naturviden-
skab i den imponerende Padron
Villa, Museet for kolonitidsarkitektur
som viser Trinidads udvikling
samt mange andre af de mindre
bygninger, der gør denne by så char-
merende. 
I dag venter en udflugt gennem 
Topes de Collantes, hvor man finder 
et af Cubas sundeste klimaer. Først 

går turen med minibus op i bjergene 
bag Trinidad, hvorfra der vandres 
til Caburni vandfaldet, hvor der er 
tid til en svømmetur. Dagen er inkl. 
frokost på ”Mi Retiro” restauranten, 
der ligger med en 7* udsigt ned over 
Trinidad og havet ved Playa Ancon. I 
overnatter endnu en nat på casa par-
ticular dog uden halvpension.

Dag 6: Santa Clara - Camagüey
Dagens højdepunkt er Santa Clara, 
hvor I vil opleve byens mest ikoniske 
steder såsom Leonicio Vidal parken, 
Tog monumentet samt Che Gueva-
ras mausoleum og plads. Der ser-
veres frokost på en lokal restaurant 
inden I fortsætter til Camagüey by, 
hvor I overnatter.

Dag 7: Camagüey - Bayamo
Dagen starter med en byrundtur i 
Camagüey koloniale gader, nogle af 
de smalleste på Cuba og drikke Tija-
ron vand. Der er fritid til selv at finde 
et lokalt sted for frokost inden det 
går videre med bus til Bayamo, som 
blev grundlagt af Diego Velazquez i 
1513, og er et besøg værd, om ikke 
andet så for at opleve en by, der ikke 
er overrendt af turister, samt opleve 
den provinsielle atmosfære.
Byen er rig på national stolthed og
betragtes ofte som den cubanske

Sierra Maestra

Topes de Collantes
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Turen inkluderer: 
al overnatning på 3* hoteller 
med morgenmad, 5 x frokost, 2 
x aftensmad, 5 x entreer, inden-
rigsfly Santiago - Havanna, al
nævnte transport samt udflug-
ter med engelsktalende guide.

nationalismes arnested samt den
cubanske revolutions vugge. Des-
uden har Bayamo altid været cen-
trum for filosofi og har bibeholdt en
rig intellektuel og kunstnerisk tradi-
tion.

Dag 8: Sierra Maestra
I dag er det på tide at vende skoene 
mod endnu et natur område med 
stor historisk indflydelse. I kører 
langs de udfordrende bjergveje til 
Villa Santo Domingo i Turquino nati-
onalpark. For foden af Comendancia
de La Plata ligger den lille landsby 
Villa Santo Domingo, hvor man 
finder et lille hotel ned  til en min-
dre flod. Byen er udgangspunkt for 
udflugter til guerillaernes gemme-
sted i Sierra Maestra og dem som 
ønsker at bestige Pico Turquino. Ved 
Villa Santo Domingo begynder bjer-
gene at rejse sig og vejen slynger
sig op ad mod de bjerge, som før
revolutionen, var hjemsted for Fidel
Castro og Che Guevara 2 af de 12
eneste overlevende efter at Granma
sejlet fra Mexico for at starte en revo-
lution på Cuba.
Fra Villa Domingo går turen i en 4*4
der tager den sidste del af bakken på
noget nære en af de stejleste veje
man kan tænke sig, for at nå pladsen
hvorfra stierne begynder ved Alta
Naranjo. Til den ene side går man til
Turquino og til den anden side går
man mod Comendancia de la Plata.
Stien går gennem junglen og alle
kan være med. Ind mellem træerne
afslører der sig en utrolig udsigt over
junglen og bjergene. Halvvejs kom-
mer man til den gård, hvor familien
der gav jorden til Fidel, stadig bor.
Herfra går det op igen og man kom-
mer snart til en række hytter gemt
bort i junglen. Det er bestemt ikke
svært at sætte sig ind i hvordan livet
udspandt sig her i den vigtige peri-
ode før revolutionen blev en realitet.
Det er meget sværere at forstå at
man faktisk kunne starten en vellyk-
ket revolution og vinde den med
dette udgangspunkt. Frokosten spi-
ses blandt bregner og guava frugt-
træer. I returnerer til Bayamo.

Dag 9: Bayamo - Baracoa
Morgenrundtur i Bayamo går
til byens vigtigste seværdigheder 
såsom Cespedes park, Hymne plad-

sen og voks museet. Der er privat 
transfer til Baracoa, en idyllisk lille 
kystby på den østligste tip af Cuba. 
Byen blev grundlagt i 1512, men har 
kun haft vejforbindelse med resten 
af Cuba siden 1960, hvilket afspejles 
i den helt unikke atmosfære. Bjer-
gene omkring Baracoa er dækket af 
skov og mange planter, der kun fin-
des her. I bor lokalt på casa particular 
med aftensmad den første aften.

Dag 10: Baracoa
Efter morgenmaden, er det tid til at 
udforske Barocoas naturlige omgi-
velser. En Cayuca båd sejler jer til 
gården Finca Duaba, hvor I vil lære 
om chokolade produktionen og 
kakao processen i det østlige Cuba. 
Frokosten er inkluderet og det er 
muligt at udforske omgivelserne, 
inden I er retur i Cubas første by. Tag 
en gåtur gennem den lille charme-
rende by og langs kysten.

Dag 11: Baracoa - Santiago
I tager afsked med Cubas første 
landsby og får lov at opleve lidt mere 
af det rurale Cuba på vej til Santiago 
de Cuba. I indlogeres i centrum og 
vil få mulighed for at opleve byen 
om aftenen.

Dag 12: Santiago 
Hvad angår kultur, smukke byg-
ninger og museer, er denne by den 
største rival til Havanna. Den er 
øens næststørste, og siges at være 
Cubas mest caribiske by med en stor 
befolkning af afro-cubanere.
I vil tage på en byrundtur  hvor I 
oplever byens seværdigheder samt 
omkringliggende steder såsom 
Santa Ifigenia kirkegården, Revolu-
tions pladsen samt Moncada barak-
kerne. Der fortsættes op til Cayo 
Grandma gennem bugten, hvor en 
lækker skaldyrsfrokost venter. Om 
eftermiddagen vil I kunne udforske 
centrum lidt på egen hånd. 

Dag 13: Santiago - Havanna
I dag er det til at tage afsked med det 
sydlige Cuba og flyve til Havanna, 
hvor I overnatter en enkelt nat i det 
gamle centrum.

Dag 14: Afrejse Havanna
Dagene er på egen hånd indtil der 
om eftermiddagen er transfer til luft-
havnene og jeres fly til Danmark.
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Cuba for alle sanser...
På denne tur gennem Cubas smuk-
keste seværdigheder fører jeres 
engelsktalende guide jer ind i lan-
dets indtagende, historiske verden 
af spansk kolonitid, revolution og 
den eksotiske cubanske sjæl. 
De første tre dage opholder I jer i 
det gamle Havanna – Habana Vieja. 
Sammen med guiden spadserer I 
igennem de brostensbelagte gader 
mellem de historiske gamle huse. I 
bliver sat ind i landets revolutions-
historie, spiser frokost med en lokal 
kulturpersonlighed, og kommer til 
salsaundervisning hos to berømte 
danseinstruktører. Dette vil komme 
jer til gavn når I senere besøger 
The Benny Moore Café, og dansen 
begynder... Senere går turen til 
Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara 
og Viñales dalen, i sandhed en sam-
ling kulturelle og naturmæssige 
perler for alle sanser. 

Alt dette var kun begyndelsen på 
eventyret… Læs videre om detaljerne 
i nedenstående program:

Dag 1: Ankomst til Havanna
Afrejse fra Danmark med stop i 
Europa før ankomst til Havanna. 
I lufthavnen bliver I modtaget af 
en engelsktalende lokal guide, der 
eskorterer jer til Habana Vieja. Her 
bliver I indlogeret på hotel Beltran 
eller et af de lignende hoteller i hjer-
tet af den gamle bydel og ganske 
tæt på de smukke torve – Plaza Vieja, 
Plaza San Fransisco, Plaza de Armas 
og Plaza de la Catedral.

Dag 2: Havanna
Efter morgenmaden bliver I hen-
tet på hotellet af den lokale guide, 
hvorefter I sammen går på en spæn-
dende rundtur i den gamle bydel. 
Dette historiske gamle skatkam-
mer bliver på fantastisk vis åbnet, 
når man sammen med en lokal på 
hjemmebane går gennem labyrin-
ten af brostensgader omgivet af de 

La Bella Cuba 

smukke, men aldrende huse, hvoraf 
nogle er under restaurering, mens 
andre er i langsomt forfald. De fasci-
nerende huse med tegltage, tunge 
trædøre og smedejernsbalkoner er 
opført af spanierne i det 16. og 17. 
århundrede, efter de i 1512 havde 
indlemmet Cuba i deres kongerige. 
En af de store seværdigheder er 
Plaza de Armas, der om aftenen oser 
af liv med oplysning af filigranlam-
per og salsaorkestre. Om dagen ind-
tager turisterne guvernørpaladset, 
der er et af de fineste eksempler på 
barokarkitektur i Havanna. Det var 
fra 1741 og indtil uafhængigheden 
bolig for den spanske guvernør, og 
paladsets gårdhave er smukt deko-
reret med planter og en hvid mar-
morstatue af Columbus. Den lille 
kanon El Fuerte fyres stadig af ved 
aftenstid til minde om tiden, hvor 
man på den måde lod folket vide at 
de daværende byporte blev lukket i. 
På Plaza de la Catedral ser man den 
imponerende katedral, der i mange 
år husede den berømte spanske 
søfarer Columbus’ formodede jor-
diske rester. Ikke langt derfra ligger 
den berømte restaurant La Bode-
guita del Medio, hvor Ernest Hemi-
ngway drak sine ”Mojítos” (spansk 
rom/myntedrink) i selskab med 
andre forfattere, kunstnere, digtere 
og spirende politikere.
Ved middagstid bliver I inviteret på 
frokost i et typisk Havanna kvarter. 
Senere på eftermiddagen kommer 
I til at opleve Salsa for alle pengene 
– halvanden times undervisning af 
lokale mestre. Du kommer virkelig 
i stemning til resten af din tur efter 
denne omgang! Om aftenen er der 
nemlig både middag og dans på 
”The Benny Moore Café”. 

Dag 3: Havanna - Las Terrazas
I bliver igen hentet af den lokale 
guide efter morgenmaden på hotel-
let, hvorefter turen går gennem det 
moderne Havanna denne formid-
dag. I vil også besøge Revolutions-
museet, hvor guiden vil forklare jer 
om landets historie i nyere tid. Foran 
museet kan man se den Stalintank, 
som Fidel Castro angiveligt betjente, 
da den cubanske hær nedkæmpede 
en CIA-trænet brigade af eksilcu-
banere i Svinebugten, 1961. Bag 
museet ses den båd som førte de 
første oprørere til Cuba i 1956. 
Hvis vejret tillader det, vil frokosten 
blive nydt i de bedste omgivelser på 
en fredfyldt fortovsrestaurant i det 
gamle Havanna, for eksempel på 
Plaza Vieja eller Plaza San Fransisco.
Om eftermiddagen går turen til Las 
Terrazas længere vestpå til jeres 
skønne hotel, ”Moka”, som ligger i 
Sierra Rosario. Her vil I få aftensma-
den serveret.

Dag 4: Las Terrazas /Viñales
I dag er der heldagstur til Viñales-
dalen, hvor man finder noget af 

den smukkeste natur på hele Cuba. 
Landskabet domineres af de pukkel-
formede kalkstensbjerge, Mogotes, 
der lodret skyder op mellem banan-
palmer, mangotræer og tobaksmar-
ker. Undervejs møder man bøn-
derne, der cykler eller rider forbi dig 
med den klassiske cigar i munden. 
På markerne ser I okserne trække 
plovene gennem den røde jord, 
udover at de også bruges som trans-
portmiddel til og fra markerne. På 
vejen til provinshovedstaden Pinar 
del Rio kører man igennem området 
Vuelta Abajo, hvorfra man henter 
bladene til Havannas cigarfabrikker 
der ruller dem om berømte mærker 
som Cohiba, Montecristo og Romeo 
y Julieta. Der er bl.a. besøg på cigar-
fabrik og ved en indiansk grotte. 
Om aftenen er der igen aftensmad 
og overnatning på Hotel Moka. 

Dag 5: Las Terrazas -  Santa Clara - 
Trinidad
Om morgenen er der afgang til 
Havanna og bus til Santa Clara,  hvor I 
starter med byrundtur. Santa Clara er 
revolutionens vugge. I 1958 angreb 
oprørsstyrkerne byen, og indtog den 
efter blot to dage. Santa Clara var den 
første by, der blev befriet for Batistas 
diktatur. Resten er historie. I dag er 
der indrettet museer og opført min-
desmærker om det berømte slag og 
lederen over dem alle, Ernesto ”Che” 
Guevara. I vil besøge hans mindes-
mærke og museum efter frokosten. 
Ved den store statue af Che på Plaza 
de la Revolución ligger det mauso-
leum, hvor han blev stedt til hvile 
i 1997, da hans jordiske rester blev 
ført til Cuba fra Bolivia. Museet giver 
et godt indblik i hans legendariske 
liv som revolutionær og hans rolle i 
den cubanske revolution. 
Turen fortsættes efter en frokost  til 
Trinidad, hvor I indlogeres i skønne 
omgivelser i et privat hjem, der udle-
jer værelser.  
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Trinidad er Cubas tredjestørste by, 
et fredfyldt sted hvor man føler sig 
utrolig langt væk fra det 20. århund-
rede. Stilen med de flotte gamle 
bygninger fra kolonitiden, de gamle 
pastelfarvede huse med røde tegl-
tage, de toppede brostensgader – 
alt sammen er det et eventyr tilbage 
til tiden, hvor man ser de tilsynela-
dende samme gamle kvinder bro-
dere hvide duge og mændene, der 
fletter stråhattene.
Om aftenen en unik reje- eller hum-
mermiddag der hvor man bor – ste-
det hvor man får den allerbedste 
kulinariske oplevelse. Bagefter får du 
en orientering om Trinidads natteliv. 
Der er masser af barer, hyggelige 
restauranter, liv og atmosfære. På 
Casa Trova er der musik hver aften 
og jævnligt om dagen også.

Dag 6: Trinidad
Efter morgenmaden bliver du i dag 
hentet af guiden til en heldagstur i 
Trinidad. I går igennem det smukke, 
historiske kvarter og besøger blandt 
andet ”Museo Romántico” i en tidli-
gere sukkerbarons palæ. Derudover 
det smukt bevarede gamle palæ fra 
1741, der husede Brunet familien, 
Museet for arkæologi og naturvi-
denskab i den imponerende Padron 
Family Villa, Museet for kolonitidsar-
kitektur som viser Trinidads udvik-
ling samt mange andre af de mindre 
bygninger, der gør denne by så char-
merende. 
Efter frokosten besøges Topes de 
Collantes, hvor man finder et at 
Cubas sundeste klimaer. Der dyrkes 
kaffe og I vil smage på det lokale 
produkt. Der er aftensmad på jeres 
casa particular og frihed til at bruge 
aftenen som man ønsker det.

Dag 7: Trinidad - Cienfuegos - 
Havanna
Dagen startes med en privat trasnfer 
fra Trinidad til Cienfuegos, sydens 
perle. Provinsbyen Cienfuegos blev 
grundlagt i 1819 under navnet Villa 
Fernandina de Jagua. Beliggende 

centralt i den sydlige del af øen, er 
den en af de yngste og smukkeste 
byer på Cuba. Den blev grundlagt 
af franske immigranter fra Louisiana, 
da Napoleon solgte dette område 
til USA. Den neoklassiske arkitektur 
og de brede boulevarder har over-
levet både orkaner og borgerkrig, 
og selvom de er ude over deres stor-
hedstid står de stadig som smukke 
mindesmærker for datiden. Froko-
sten nydes på lokal restaurant.
Om eftermiddagen går turen tilbage
til Havanna, hvor I indlogeres på
samme hotel og får aftensmad.

Dag 8: Havanna
I får morgenmad på hotellet og
har ellers dagen til fri disposition.
Der er for eksempel mulighed for
at gå ned til El Malecon, strand pro-
menaden. 
I har også mulighed for mod eks-
tra betaling at beholde dit værelse 
hele dagen. Ellers hentes I sidst på 
dagen på hotellet og køres tilbage 
til Havanna, hvorfra I flyver hjem til 
Danmark med samme skift i Europa 
og ankomst i Danmark næste efter-
middag.

Afslut Bella Cuba med strandophold 

Afslut med badeferie på Cayo Levisa:
Vi kan varmt anbefale denne mulig-
hed for 4 dage/3 nætter på en smuk 
koralø, langt væk fra de normale 
turistområder. Øen har en af Cubas 
smukke sandstrande, en kridhvid 
og 3 km lang fornøjelse. Vandet 
er krystalklart og giver fantastiske 
muligheder for dykning i et af ver-
dens største koralrev. Når I ankom-
mer, kan I organisere dykkerture 
eller dykkerklasser. Jeres hotel er 
enkelt og isoleret og ligger lige ved 
den vidunderlige stand. 
I kan komme hertil fra Havanna 
på dag 8 om morgenen. Bliv her 
i 3 nætter og slap totalt af, før I på 
tredjedagen hentes om eftermid-
dagen, tager tilbage til Havanna og 
overnatter der før turen går hjem til 
Danmark næste dag. 

Man kan også vælge et andet antal 
dage eller en anden Cayo. 

Afslut med all-inclusive strandop-
hold på Breezes Jibacoa:
En anden strandfavorit for dem, 
der gerne vil slutte med et strand-
hotel, der har det hele og er større. 
Det ligger kun 1,5 times kørsel fra 
Havanna og har privat strand og 
opholdet er all-inclusive. 
Tag nogle dage til Breezes før du 
forlader Cuba og få en luksuriøs 
afslutning på din rundrejse! 

Turen inkluderer: 
al overnatning på 3* hoteller, 
6 x frokost, 7 x aftensmad, 6 x 
entreer, al nævnte transport 
samt udflugter med engelskta-
lende guide.
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Det virkelige Cuba..
Denne rundrejse i Cuba er for dig
med spejderånd og sans for even-
tyr, som dog gerne vil nyde gavn
af en smule hjælp af vores venlige,
cubanske guide for at undgå
alle fodfejlene man begår på egen
hånd.
Man må være forberedt på afvigel-
ser og uregelmæssigheder i forhold
til programmet, da der f.eks. anven-
des offentlig transport en stor del
af tiden. Hvis man foretrækker en
rejse, hvor man på forhånd kender
alle detaljer, skal man nok vælge en
anden rejseform. Er man derimod
parat til at kaste sig ud i eventyret
og tage tingene som de kommer,
vil man blive rigt belønnet. Indloge-
ring er en blanding af små hoteller og 
private hjem.

 
Dag 1: Ankomst til Havanna
Afrejse fra Danmars og efter fly skifte 
i Europa er der ankomst og modtag-
else i José Martí lufthavnen samme 
aften. Transfer til et lille hotel i Havan-
nas gamle bydel, Habana Vieja. Dette 
er et vidunderligt område at vandre 
rundt i og nyde Havannas specielle 
stemning. I vil få information om, 
hvor I får Salsa-undervisning, hvor I 
finder den verdensberømte Coppe-
lia is, og hvad der foregår af aktuelle, 
kulturelle begivenheder i Cuba.

Dag 2: Havanna
Efter morgenmaden bliver I hentet 
på hotellet af den lokale guide, hvor-
efter man sammen går på en spæn-
dende rundtur i den gamle bydel. 
Dette historiske gamle skatkam-
mer bliver på fantastisk vis åbnet, 
når man sammen med en lokal på 
hjemmebane går gennem labyrin-
ten af brostensgader omgivet af de 
smukke, men aldrende huse, hvoraf 
nogle er under restaurering, mens 
andre er i langsomt forfald. De fasci-
nerende huse med tegltage, tunge 
trædøre og smedejernsbalkoner er 
opført af spanierne i det 16. og 17. 
århundrede, efter de i 1512 havde 
indlemmet Cuba i deres kongerige. 

En af de store seværdigheder er 
Plaza de Armas, der om aftenen oser 
af liv med oplysning af filigranlam-
per og salsaorkestre. Om dagen ind-
tager turisterne guvernørpaladset, 
der er et af de fineste eksempler på 
barokarkitektur i Havanna. Det var 
fra 1741 og indtil uafhængigheden 
bolig for den spanske guvernør, og 
paladsets gårdhave er smukt dekore-
ret med planter og en hvid marmor-
statue af Columbus. Den lille kanon 
El Fuerte fyres stadig af ved aftenstid 
til minde om tiden, hvor man på den 
måde lod folket vide at de davær-
ende byporte blev lukket i. På Plaza 

Surprisingly Cuban

de la Catedral ser man den impo-
nerende katedral, der i mange år 
husede den berømte spanske søfa-
rer Columbus formodede jordiske 
rester. Ikke langt derfra ligger den 
berømte restaurant La Bodeguita del 
Medio, hvor Ernest Hemingway drak 
sine ”Mojítos” (spansk rom/mynte-
drink) i selskab med andre forfattere, 
kunstnere, digtere og spirende poli-
tikere. Resten af eftermiddagen er på 
egen hånd, spørg jeres guide for tips 
til den videre udforskning af centrale 
Havanna.

Dag 3: Havanna - Viñales
Transfer til busstationen efter mor-
genmaden og derfra videre med bus
til Viñales. Transfer til casa particu-
lar, hvior I bor ved lokal familie med 
aftenmad den første aften. Viñales er 
et af de smukkeste områder i Cuba, 
med frodig vegetation, rød jord og 
tobaksplantager. Egnen er desuden 
kendt for de karakteristiske ’Mogo-

tes’ - nogle runde klippeblokke med 
stejle sidder, der er resterne af et 
gammelt limstensplateau, og som 
kun findes få andre steder i verden. 
Området er perfekt til udendørs 
aktiviteter, og Viñales By er også et 
besøg værd. Det er en fredelig lille 
by omkring en hovedgade, hvor 
husene er malet i forskellige farver.

Dag 4: Viñales
Halvdagsturtil Viñalesdalen, hvor 
man finder noget af den smukke-
ste natur på hele Cuba. Landskabet 
domineres af de pukkelformede 
kalkstensbjerge, Mogotes, der lod-
ret skyder op mellem bananpal-
mer, mangotræer og tobaksmarker. 
Undervejs møder man bønderne, 
der cykler eller rider forbi med den 
klassiske cigar i munden. På mar-
kerne ser du okserne trække plovene 
gennem den røde jord, udover at de 
også bruges som transportmiddel til 
og fra markerne. 

På vejen til provinshovedstaden 
Pinar del Rio kører man igennem 
området Vuelta Abajo, hvorfra man 
henter bladene til Havannas cigar-
fabrikker der ruller dem om berømte 
mærker som Cohiba, Montecristo og 
Romeo y Julieta. Om eftermiddagen 
kan I udforske mere af området evt. 
på cykel. 

Dag 5: Viñales - Havanna
Om morgenen kan I suge mere af 
de smukke landskaber i Viñales til 
jer, inden I med bus k ører tilbage til 
Havanna og indlogeres for en enkelt 
nat.

Dag 6: Havanna – Baracoa
Tidligt morgenfly til Baracoa., en idyl-
lisk lille kystby på den østligste tip af 
Cuba. Byen blev grundlagt i 1512, 
men har kun haft vejforbindelse
med resten af Cuba siden 1960, hvil-
ket afspejles i den helt unikke atmos-
fære. Bjergene omkring Baracoa er
dækket af skov og mange planter,
der kun findes her. Eftermiddagen
byder på Byrundtur/orientering om 
Baracoa.
Overnatning hos lokal familie, casa 
particular, med morgenmad og 
aftensmad den første aften. Om 
aftenen er der en introduktion til 
Baracoas Casa de la Trova, lokalt 
musik- og dansested samt andre 
aften steder i byen.

Dag 7: Baracoa
Dagen er til fri disposition. Slap af på
stranden, sejl en tur på Toa floden i
en ’cayuco’ – en traditionel indiansk
fladbåd, eller udforsk de omkringlig-
gende bjerge i Humboldt national-
parken, der byder på gode mulig-
heder for udendørs aktiviteter.

Dag 8: Baracoa - Santiago de Cuba
Formiddagen er på egen hånd, 
inden eftermiddagen, hvor bussen
kører til Santiago og I undervejs kan
nyde omgivelserne, da ruten går 
gennem bjergene og langs kysten
til Santiago. Ved ankomsten til San-
tiago hentes I og køres til jeres hotel.
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Dag 9: Santiago de Cuba
Om formiddagen vil der være
byvandring i Santiagos historiske
centrum. Turguiden samt en lokal
guide vil vise jer rundt. Santiago
var i tidernes morgen centrum for
Cubas slavehandel, senere blev
byen erklæret den officielle vugge
for revolutionen. På Antiguo Cuartel
Moncada, der var Cubas næststørste
militærpost, er der stadig mange
skudhuller i murene. De siges at
stamme fra dengang i 1953, da en vis
Fidel Castro sammen med en styrke
på lidt over hundrede oprørere stor-
mede Batistas militærforlægning.
I centrum af byen ligger Parque
Céspedes, en skyggefuld plads, der
er omdrejningspunktet i byen. Her
mødes gamle, unge, rige og fattige
for at udveksle nyheder og betragte
livet på gaden. En af byens smukke-
ste gader er Padre Pico, der fører op
ad en stejl bakke sydvest for torvet.
Langs gaden ligger 1500-tals huse,
der engang husede franskmænd,
som var flygtet fra slaveoprøret på
Haiti. Syd for byen, højt over bugten
ligger den spanske fæstning El
Morro, hvor de afrikanske slaver blev
holdt fanget, indtil de skulle sælges.
Fra borgen er der en udsigt til
Det caribiske Hav og Sierra Maestra
Bjergene, som kan tage vejret fra de
fleste.
Resten af dagen og aftenen er til fri
disposition, men vi hjælper gerne
med gode idéer. Vi anbefaler virkelig, 
at alle går ud og hører live musik på 
et af Santiagos spillesteder.

Dag 10: Santiago de Cuba - Bayamo
Om morgenen tages bussen til 
Bayamo. Overnatning på centralt
beliggende hotel. Bayamo blev 
grundlagt af Diego Velazquez i 1513, 
og er et besøg værd – om ikke  andet 
så for at opleve en by, der ikke er 
overrendt af turister, samt opleve 
den provinsielle atmosfære. Byen er 
rig på national stolthed og betragtes 
ofte som ’den cubanske nationali 
mes arnested’ samt ’den cubanske 
revolutions vugge’. Desuden har 
Bayamo altid været centrum for fil 
sofi og har bibeholdt en rig intelle 
tuel og kunstnerisk tradition. Der 
er en eftermiddags byrundtur samt 
besøg ved den lokale trova.

Dag 11: Bayamo - Camagüey
Om formiddagen tages bussen mod 
Camagüey., hvor der er transfer til 
hotel. Camagüey er byen med de 
store lerkar, tijarones, som før i tiden 
blev brugt til at opsamle vand og 
de har en speciel tijaron vand, man 
kan smage. Desuden er byen rig på 
kirker. Om aftenen er der besøg ved 
den lokale trova; musik- og danse 
sted.

Dag 12: Camagüey – Trinidad
Om morgenen er der byrundtur
og den lokale guide vil fortælle om
Camagüey og dens interessante
historie. Byen er kendt for dens pres-
tigefylde dansetrup, men ellers en
stor provinsby som ikke er ideelt 
udviklet til turismen, i skærende 
kontrast til de omkringliggende 
strande.
Til gengæld er Camagüey ægte
cubansk – og da byen ligger midt i
Cubas landbrugsbælte, er der gode
muligheder for at støde på et par af
de lokale cowboys ’guajiros’. I tager 
bussen til  Trinidad og køres til jeres 
casa particular, hos en lokal familie 
med aftensmad den første aften. Om 
aftenen er der en aften orientering 
med fokus på restauranter, barer, live 
musik og dans på den lokale Casa de 
la Trova. 

Dag 13: Trinidad
Heldagstur i og omkring Trinidad,
med frokost inkluderet. En dag fyldt
med oplevelser, hvor du får set Trini-
dads koloniale centrum, samt oplev-
er Cubas lunger i form af Topes de
Collantes.. Trinidad kan være særde-
les livlig om aftenen, og du får måske
brug for at sove den følgende dag.

Dag 14: Trinidad
Dagen er til fri disposition. I kan van-
dre rundt i Trinidads brostens gader 
eller tilbringe dagen på stranden 
Playa Ancon, eller I kan nyde dagen 
på en katamaran ud for Trinidads
kyst – et lækkert måltid med alt godt 
fra havet kan inkluderes. Alle aktivi-
teter er frivillige og helt op til jer.

Dag 15: Trinidad - Cienfuegos -
Havanna
Transfer til Cienfuegos. Cienfuegos
bugt (22 km2) er den vigtigste på
Cubas sydkyst næstefter Santiago
de Cuba.  Den blev grundlagt i
1819 under navnet Villa Fernandina
de Jagua. Beliggende centralt i den
sydlige del af øen, er den en af de
yngste og smukkeste byer på Cuba.
Den blev grundlagt af franske immi-
granter fra Louisiana, da Napoleon
solgte dette område til USA. Den
neoklassiske arkitektur og de brede
boulevarder har overlevet både
orkaner og borgerkrig, og selvom de
er ude over deres storhedstid står de
stadig som smukke mindesmærker
for datiden. Efter byrundturen er 
der frokst på en lokal restaurant. 
Om eftermiddagen afgår bussen til 
Havanna og transfer til hotelet. 

Dag 16: Afrejse Havanna
Transfer til lufthavnen. Eller forlæng
ferien med et par dage ved stranden
- I fortjener det!

Dag 17: Ankomst Danmark
Ankomst Danmark om eftermiddag-
en.

Afslut Surprisingly Cuban med
strandophold på Cayo Levisa:
Vi kan varmt anbefale denne mulig-
hed for 4 dage/3 nætter på en smuk 
koralø, langt væk fra de normale 
turistområder. Øen har en af Cubas 
smukke sandstrande, en kridhvid og 
3 km lang fornøjelse. Vandet er kr 
stalklart og giver fantastiske mulig-
heder for dykning i et af verdens 
største koralrev. Når du ankommer, 
kan I organisere dykkerture eller 
dykkerklasser. Jeres hotel er enkelt 
og isoleret og ligger lige ved den 
vidunderlige stand. Vi arrangerer 
transport og færge derud og hjem. 

Afslut med all-inclusive strandophold 
på Breezes Jibacoa:
En anden strandfavorit for dem, der
gerne vil slutte med et strandhotel,
der har det hele og er større. Det lig-
ger kun 1,5 times kørsel fra Havanna
og har privat strand og opholdet
er all-inclusive. Tag nogle dage til
Breezes før I forlader Cuba og få
en luksuriøs afslutning på jeres rund-
rejse!

Turen inkluderer: 
al overnatning på 3* hoteller 
med morgenmad, 3 x frokost, 
3 x aftensmad, 5 x entreer, 
indenrigsfly Havnna - Bara-
coa, al nævnte transport samt 
udflugter med engelsktalende 
guide. 
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Kom med på vores mest popu-
lære rundrejse på Cuba. Den varer 
9 dage og 8 nætter, og med en 
engelsktalende lokal guide kom-
mer I omkring de historiske byer 
Havanna, Santa Clara, Trinidad, 
Cienfuegos. Kombineret med den 
skønne natur i og omkring Viñales 
dalen får I et rigtig godt indtryk af 
Cuba og en stor kulturel oplevelse 
– lige fra historiske huse, museer, 
kaffe- og tobaksplantager, under-
jordiske grotter og vandfald – 
listen er lang! Turen kan starte alle 
dage, arrangeres for minimum 2 
personer og har forskellige hotel-
klasser at vælge imellem. Transpor-
ten foregår i både private biler og 
offentlige  busser. Turen ligner lidt 
La Bella Cuba men indeholder flere 
elementer, 4* hoteller og er derfor 
lidt dyrere. 
Man kan også forlænge denne tur 
med et strandophold som nævnt 
på de forrige sider. 

Dag 1: Ankomst til Havanna
Afrejse fra Danmark med stop i 
Europa før ankomst til Havanna. 
I lufthavnen bliver I modtaget af 
vores lokale, engelsktalende guide 
som kører jer til jeres hotel belig-
gende ved El Malecon, Havannas 
havnepromenade. Der er inkluderet 
aftensmad i overnatningen. 

Dag 2: Havanna
Efter morgenmaden bliver I hentet 
på hotellet af den lokale guide, hvor-
efter I sammen kører en tur i heste-
vogn i den gamle bydel. 
Dette historiske gamle skatkam-
mer bliver på fantastisk vis åbnet, 
når man sammen med en lokal på 
hjemmebane går gennem labyrin-
ten af brostensgader omgivet af de 
smukke, men aldrende huse, hvoraf 
nogle er under restaurering, mens 
andre er i langsomt forfald. De fasci-
nerende huse med tegltage, tunge 
trædøre og smedejernsbalkoner er 
opført af spanierne i det 16. og 17. 
århundrede, efter de i 1512 havde 
indlemmet Cuba i deres kongerige. 
En af de store seværdigheder er 
Plaza de Armas, der om aftenen oser 
af liv med oplysning af filigranlam-
per og salsaorkestre. Om dagen ind-
tager turisterne guvernørpaladset, 
der er et af de fineste eksempler på 
barokarkitektur i Havanna. Det var 
fra 1741 og indtil uafhængigheden 
bolig for den spanske guvernør, og 
paladsets gårdhave er smukt dekore-
ret med planter og en hvid marmor-
statue af Columbus. Den lille kanon 
El Fuerte fyres stadig af ved aftenstid 
til minde om tiden, hvor man på den 
måde lod folket vide at de davæ-
rende byporte blev lukket i. På Plaza 
de la Catedral ser I den imponerende 
katedral, der i mange år husede den 
berømte spanske søfarer Columbus’ 
formodede jordiske rester. Ikke langt 

Buenavista Cuba 

derfra ligger den berømte restaurant 
La Bodeguita del Medio, hvor Ernest 
Hemingway drak sine ”Mojítos” 
(spansk rom/myntedrink) i selskab 
med andre forfattere, kunstnere, 
digtere og spirende politikere.
Jeres første stop bliver på en rom-
fabrik, hvor I får mulighed for at se 
processen fra sukkerrør til det fær-
dige produkt. Ved middagstid spiser 
I frokost p en lokal restaurant. Heref-
ter køres i en vintage bil til de mere 
moderne steder i Havmma samt 
historiske udenfor Havnnas centrum 
åsom Revolutionspladsen og Havn-
nas universitet. Om aftenen er der 
aftsensmad på Benny More Taverne, 
hvor der er musik og dans samt 
Buena Vista Social forestillinger.

Dag 3: Havanna – Viñales – Las Ter-
razas
Efter morgenmaden går turen til 
Viñales dalen og provinshoved-
staden Pinar Del Rio, hvor I finder 
noget af den smukkeste natur på 
hele Cuba. Landskabet domineres af 
de pukkelformede kalkstensbjerge, 
Mogotes, der lodret skyder op mel-
lem bananpalmer, mangotræer og 
frodige tobaksmarker. Undervejs 
møder man bønderne, der cykler 
eller rider forbi dig med den klassi-
ske cigar i munden. På markerne ser 
I okserne trække plovene gennem 
den røde jord, udover at de også 
bruges som transportmiddel til og 
fra markerne. I besøger en cigar-
fabrik eller bonde inde I bevæger 
jer gennem Viñales dalen. I vil sejle 
gennem huler og nyde en lokal fro-
kost.Sidst på eftermiddagen bliver I 
kørt til jeres hotel i det afslappende 

område Sierra Rosario, i Las Terra-
zas. Dit hotel, Moka, er et af de mest 
usædvanlige på Cuba. Aftensmaden 
serveres hér.

Dag 4: Las Terrazas – Cienfugeos
I dag skal I besøge øko-området 
kaldt Las Terrazas. Området var 
Cubas første Unesco-godkendte 
biosfære reservat. Du vil lære om 
det lokale samfund, den sociale 
infrastruktur samt besøge ruinerne 
af Buena Vista kaffeplantagen, som 
blev grundlagt af franske immigran-
ter i det 19 århundrede. 
Nyd frokosten ved San Juan badene, 
bjergbassiner med vand fra et højt 
vandfald. Sidst på eftermiddagen 
går turen til jeres hotel i til Cien-
fuegos, hvor der vil være aftensmad 
på hotellet.
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Dag 5: Cienfuegos–  Trinidad
Efter morgenmad er der byrundtur i  
Cienfuegos, sydens perle. 
Provinsbyen Cienfuegos blev 
grundlagt i 1819 under navnet Villa 
Fernandina de Jagua. Beliggende 
centralt i den sydlige del af øen, er 
den en af de yngste og smukkeste 
byer på Cuba. Den blev grundlagt 
af franske immigranter fra Loui-
siana, da Napoleon solgte dette 
område til USA. Den neoklassiske 
arkitektur og de brede boulevarder 
har overlevet både orkaner og bor-
gerkrig, og selvom de er ude over 
deres storhedstid står de stadig som 
smukke mindesmærker for datiden. 
Frokosten nydes på en lokal restau-
rant inden I køres til Trinidad, hvor 
I indlogeres på hotel. Trinidad er 
Cubas tredjestørste by, et fredfyldt 
sted hvor man føler sig utrolig langt 
væk fra det 20. århundrede. Stilen 
med de flotte gamle bygninger fra 
kolonitiden, de gamle pastelfarvede 
huse med røde tegltage, de top-
pede brostensgader – alt sammen er 
det et eventyr tilbage til tiden, hvor 
man ser de tilsyneladende samme 
gamle kvinder brodere hvide duge 
og mændene, der fletter stråhattene. 
Omaftenen er der en aften præsen-
tation af byen og dens restauran-
ter, barer og selvfølgelig de lokale 
musik- og dansesteder, Casa de la 
Trova.

Dag 6: Trinidad
Efter morgenmaden bliver I i dag 
hentet af guiden til en heldagstur i 
Trinidad. I går igennem det smukke, 
historiske kvarter og besøger blandt 
andet ”Museo Romántico” i en tidli-
gere sukkerbarons palæ. Derudover 
det smukt bevarede gamle palæ fra 
1741, der husede Brunet familien, 
Museet for arkæologi og naturvi-
denskab i den imponerende Padron 
Family Villa, Museet for kolonitidsar-
kitektur som viser Trinidads udvik-
ling samt mange andre af de mindre 
bygninger, der gør denne by så char-
merende. 
I kører videre til Trinidads lunger, det 
højere liggende Topes de Collantes, 
hvor man finder et at Cubas sunde-
ste klimaer. Der dyrkes kaffe og I vil 
smage på det lokale produkt. Der 
spises desuden frokost på en lokal 
restaurant, som udgøres af en lille 
hytte i de grømnne omgivelser, der 
fortæller historien om Cubas kaffe 
planter. 
Sidst på eftermiddagen kommer 
man tilbage til Trinidad og har resten 
af dagen til at opleve denne unikke 
lille by på egen hånd. Aftensmaden 
serveres på hotellet. Gå ud og oplev 
nattelivet. Din guide vil være behjæl-
pelig med at finde de rigtige steder, 
og ellers er du på egen hånd! Der 
er masser af listige barer, hyggelige 
restauranter, liv og atmosfære. På 
Casa Trova er der musik hver aften 
og jævnligt om dagen også.

Dag 7: Trinidad
Dagen er helt jeres egen – nyd 
morgenmaden og aftensmaden på 
hotellet og svæv i mellemtiden til-
bage til fortidens Cuba..

Dag 8: Trinidad – Cienfuegos 
– Havanna
Om morgenen er der afgang til 
Santa Clara, hvor der er byrundtur og 
vil blive serveret frokost inden turen 
går videre. til Havanna. 
Santa Clara er revolutionens vugge. 
I 1958 angreb oprørsstyrkerne byen, 
og indtog den efter blot to dage. 
Santa Clara var den første by, der 
blev befriet for Batistas diktatur. 
Resten er historie. I dag er der ind-
rettet museer og opført mindes-
mærker om det berømte slag og 
lederen over dem alle, Ernesto ”Che” 
Guevara. Vi vil besøge hans mindes-
mærke og museum efter frokosten. 
Ved den store statue af Che på Plaza 
de la Revolución ligger det mauso-
leum, hvor han blev stedt til hvile 
i 1997, da hans jordiske rester blev 
ført til Cuba fra Bolivia. Museet giver 
et godt indblik i hans legendariske 
liv som revolutionær og hans rolle i 
den cubanske revolution. 
Om eftermiddagen går turen videre 
til Havanna, hvor du I blive indlo-
geret på jeres hotel og få serveret 
aftensmad.

Dag 9: Afrejse fra Havanna 
Dagen er til egen disposition indtil 
afgang mod lufthavnen. 

Turen inkluderer: 
al overnatning på 4* hoteller 
med morgenmad, 6 x frokost, 
6 x aftensmad, 6 x entreer, al 
nævnte transport samt udflug-
ter med engelsktalende guide. 
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