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!

Velkommen til Cuba
Hos Stjernegaard er vi meget fascineret af Cuba. Det er et utrolig spændende og charmerende land og samtidig
et land, som på godt og ondt ikke findes magen til andre steder i verden. Cuba er virkelig fuld af musik, salsa,
UNESCO-beskyttede byer, smuk og meget varieret natur og ikke mindst et hav af skønne strande. Klimaet er behageligt med temperaturer året rundt på 26-28 grader i luften og 25 grader i havet.
Castro-brødrene og Che Guevara havde formentligt gode intentioner, da de væltede det gamle regime på Caribiens
største ø i 1959, men også deres samfundsmodel har vist sig at være utilstrækkelig i forhold til at skabe velstand
og frihed for den cubanske befolkning. Til trods herfor holder Castro-familien i skrivende stund stadig fast i magten,
men alligevel sker der i disse år en spændende udvikling i landet. I jagten på nye indtægtskilder til landet fra den
stigende turisme har styret nemlig løsnet grebet en smule og i et vist omfang gjort det muligt for private at drive
egen virksomhed.
Dette katalog indeholder to klassiske rundrejser med dansk rejseleder til Cuba, som har været et af vores vigtigste
rejsemål i snart 20 år, og vi tør udnævne os selv til eksperter. Vi besøger øen mange gange om året, og vores rejseledere bor fast i Cuba eller opholder sig der i lange perioder og sørger for, at vores netværk er i orden.
Rejser I til Cuba, kan vi godt love jer en uforglemmelig tur. Man får ikke altid det, man havde regnet med, men til
gengæld får man meget af alt det gode, som man ikke kunne forudse. Sådan er Cuba. Og med de rette forventninger til landet kan det ikke undgå at blive en fantastisk rejse.
Vi ønsker jer en god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Vi er Cuba-eksperter!
Stjernegaard har arrangeret rejser til Cuba i snart 20 år.
Ud over de klassiske rundrejser med dansk rejseleder, som I kan læse om i dette katalog, arrangerer vi
rundrejser med dansk rejseleder baseret på overnatning
på minihoteller (casas particulares) og rundrejser, der tilbyder udflugtspakker med engelsktalende guider.

Cuba

Cuba

Mageløse oplevelser

Rundrejser med dansk rejseleder

Individuel rejse – faste afgange

Attraktive
priser

Cuba

Forslag til individuelle rejser

Cuba

Autentiske Cuba
Med dansk rejseleder og indkvartering på minihoteller

Endelig arrangerer vi en lang række individuelle og skræddersyede rejser til Cuba.
Se alle vores rejser på www.stjernegaard.dk eller bestil
vores store udvalg af kataloger.
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Den store Cubarejse
16 dage med dansk rejseleder

Ca. 100 km.

Havana
Las Terrazas
Viñales

Santa Clara
Cienfuegos

Trinidad

Camagüey

Den mest komplette cubarejse på markedet
- det tør vi godt påstå
På denne rejse kommer vi til at opleve hele Cuba fra vest til øst og tilbage igen. Vi
får alle historierne og et herligt kig ind bag facaden. Der sker mange spændende ting
i Cuba i disse år, og i løbet af rundrejsen får vi helt styr på, hvad der er nyt, og hvor
alt er ved det gamle.

Bayamo

Baracoa

Santiago de Cuba

Rundrejsen starter i metropolen Havana, hvor der er skruet endnu mere op for gadelivet, efter cubanerne igen har fået lov til at
drive små private virksomheder og restauranter. Herfra flyver vi til idylliske Baracoa i det østligste Cuba, hvor tiden nærmest er gået
i stå. Køreturen videre til Santiago de Cuba er endnu en af rundrejsens store højdepunkter og bringer os også forbi Guantanamobugten. I Santiago de Cuba skal vi opleve den allestedsnærværende musik og livlige stemning og på en spændende udflugt i de
omkringliggende bjerge.
Fra Santiago de Cuba bevæger vi os nu vestpå. Undervejs besøger vi bl.a. kirken El Cobre, som er det vigtigste valfartssted for
cubanske pilgrimme, og den velholdte by Bayamo, også kendt som Cubas socialistiske mønsterby.
I byen Camagüey går vi på opdagelse i de kringlede gader og mange gallerier, inden vi besøger den smukke by Trinidad ved Det
Caribiske Hav, hvor vi har god tid til at nyde musikken, gode restauranter og de brostensbelagte gader flankeret af tidligere sukkerbaroners overdådige palæer. Herfra går det til naturparadiset Viñales-dalen i det vestlige Cuba, hvor verdens fineste tobaksblade
bliver dyrket.
Med hjem i kufferten får vi masser af dejlige minder fra en rundrejse i hele Cuba og også en langt større forståelse for det komplekse og skønne land.

Ruten går bl.a. forbi de smukke Mogotesbjerge omkring Viñales, hvor tobaksplanterne gror i den frodige jord.
4

En rejse til Cuba er lig med musik på hvert et gadehjørne.

Havana - Baracoa - Santiago de Cuba Camagüey - Bayamo - Santa Clara Trinidad - Cienfuegos - Viñales-dalen
Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

København - Havana. Afrejse fra Danmark med flyskifte i Paris
eller Amsterdam. Mulighed for afrejse fra Billund og Aalborg.

Dag 2.

Havana, byrundtur i det overdådige gamle Havana. Gåtur
rundt til byens fem imponerende pladser, katedralen, parla-		
mentsbygningen El Capitolio og mange andre smukke bygninger
i det gamle Havana og måske en aften i byen.

Dag 3.

Havana, Hemingway, Cojimar. Hemingways berømte hus og 		
fiskerlandsbyen Cojimar. Det imponerende spanske fort El Morro
og tid på egen hånd.

Dag 4.

Havana - Baracoa. Fly til Baracoa, det smukkeste sted noget
øje har set, ifølge Columbus. Fælles middag på en god restaurant.

Dag 5.

Baracoa. Udflugt til en smuk kakaoplantage og en spændende
have. Dejlig egnsret til frokost.

Dag 6.

Baracoa - Santiago de Cuba. Smuk køretur over Alturas de 		
Baracoa. Det gamle spanske fort El Morro, som ligger højt og 		
smukt ved indsejlingen til Santiago de Cuba.

Dag 7.

Santiago de Cuba. Moncada-kasernen, som markerede starten
på revolutionen. Cubas flotteste kirkegård. Vandretur gennem 		
Sierra Maestra-bjergene til Den Skjulte Have og rustik frokost.

Dag 8.

Santiago de Cuba - Camagüey. Besøg ved El Cobre-basilikaen,
Cubas helligste sted, og Bayamo, Cubas oversete mønsterby på
vej mod Camagüey.

Dag 9.

Camagüey. Spændende dag i Camagüey med byrundtur i de
krogede gader. Camagüey er på UNESCOs verdensarvsliste.

Dag 10. Camagüey - Santa Clara - Trinidad. Besøg på Che Guevaras
Revolutionsplads og på en tidligere hacienda med Cubas ældste
sukkermølle. Aftentur i smukke Trinidad og musik i musikgaden.
Dag 11. Trinidad. Byvandring i Trinidads brostensbelagte gader. Herefter
en tur til stranden eller på vandretur ved Escambray-bjergkæden.
Dag 12. Trinidad. Fridag i skønne Trinidad.
Dag 13. Trinidad - Cienfuegos - Viñales-dalen. Vi kører via den 		
majestætiske by Cienfuegos til Viñales-dalen, et af Cubas smukkeste naturområder.
Dag 14. Viñales-dalen. Fantastisk udflugt i Viñales-dalen. Besøg hos 		
tobaksbonde og præsentation af cigarrulningens kunst.
Dag 15. Viñales - Havana, hjemrejse. Vi kører til lufthavnen i Havana
og begynder vores hjemrejse.
Dag 16. Ankomst Danmark. Flyskifte i Paris eller Amsterdam og videre
flyvning til København. Også muligt at flyve til Billund.
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Den store Cubarejse
16 dage

HAVANA
Havana emmer af musik og kunst og er en
af verdens mest sanselige hovedstæder.
I 1920’erne og nogle år frem tiltrak byen
den kulturelle elite og velhavende amerikanere, ikke mindst fra mafiamiljøet, som kom
her for at feste på byens mange natklubber.
Det satte revolutionen en effektiv stopper for
i 1959. Efter mange års forfald er Havana igen
på vej mod bedre tider.
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Den store Cubarejse
16 dage

Dag 1. Danmark - Havana
Ankomst til Havana lufthavn først på aftenen, hvor I bydes velkommen af jeres danske
rejseleder og indkvarteres på minihotel.
Dag 2. Havana, gåtur i den gamle bydel
Efter morgenmad på vores minihotel er vi klar
til at indtage Havana. Vi skal først opleve byen
fra bagsædet af en gammel amerikanerbil det køretøj, som efterhånden er blevet synonymt med Cuba. Med vind i håret kører vi ned
ad Malecon, byens berømte havnefront, som
er Havanas store samlingssted. Her mødes
byens borgere og synger, drikker rom og sender flirtende blikke.
Vi kører også gennem det gamle rigmandskvarter Miramar og den mere moderne del af
Havana, Vedado, inden vi når frem til overdådige Havana Vieja, det gamle Havana, som
UNESCO har udråbt til verdensarv. Her skifter
vi amerikanerbilen ud med gåben og begynder
vores vandretur gennem byens herligheder.
Vi går ned ad Pradoen – eller Paseo de Martí,
som gaden rigtigt hedder – en smuk allé flankeret af træer og med spændende kolonistilsarkitektur fra spaniernes tid. Mange af de
gamle huse er efterhånden sat fint i stand,
mens andre henstår i en form for fotogent
forfald.
Vi skal også besøge byens fem vigtigste pladser: Plaza de Armas, som blev grundlagt sam-

men med byen i 1519, og Plaza Catedral, en
af de absolut smukkeste i byen med katedralen, der stod færdig i 1777 og tidligere har
rummet de jordiske rester af Columbus. Herudover ser vi Plaza San Francisco, Plaza Vieja,
og Parque Central.

”

konkurrence. Med lidt råd og vejledning kan
man i dag finde restauranter i Cuba, som serverer aldeles lækker mad til meget rimelige
priser. Rejselederen kender de gode steder og
giver gerne gode ideer.

Dag 3. Havana, i
Hemingways fodspor
Vi kommer også forbi
Dagen står i Ernest Hemingnationalteateret,
som
ways tegn. Papá Hemingway,
efter en gennemgrisom cubanerne kaldte ham,
bende renovering er
Med vind i håret kører vi boede i over 20 år i Cuba,
en af Cubas smukkeste
ned ad Malecon, byens
og vi skal besøge hans forbygninger, den gamle
berømte havnefront,
nemme landsted La Vigia
parlamentsbygning
El
som er Havanas store
som ligger ti km uden for
Capitolio, som er en tro
samlingssted
Havanas centrum.
kopi af Kongresbygningen i Washington, og
Revolutionsmuseet, der blev bygget som præ- Efter forfatterens død blev huset omdannet
til et museum. Alt står, som da han forlod
sidentpalads.
det. Huset indeholder bl.a. Hemingways bogPå museets udendørsafdeling kan vi se et samling på 8.000 bind, jagttrofæer fra Afrika,
mindesmærke for ofrene ved Svinebugtinva- hans gamle skrivemaskine og et kunstværk,
sionen i 1961, vragdele fra et nedskudt ame- som Picasso forærede ham.
rikansk spionfly fra missilkrisen i 1962 og ikke
mindst det berømte skib Granma, som Fidel, Omgivet af sine 60 katte, mange hunde og
Raul og Ché Guevara brugte, da de i 1956 kendte venner fra USA lykkedes det ham
ankom til Cuba fra Mexico for at starte det at få skrevet Den Gamle Mand og Havet og
mange andre bøger i hans omfattende forfatendelige oprør mod Batistas diktatur.
terskab. I 1954 vandt han Nobelprisen i litFrokosten er denne dag inkluderet på en af teratur, hvorefter han skænkede medaljen til
byens spændende restauranter. Cuba var tid- det cubanske folk.
ligere kendt for dårlig mad, men sådan er det
ikke mere efter Raul Castros reformer, som Efter vores besøg ved landstedet kører vi ned
har medført meget mere privat initiativ og til fiskerlejet Cojimar for at indånde atmosfæren

!

HÅNDPLUKKEDE
HOTELLER
Vi har udvalgt hotellerne med
omhu på basis af kvalitet,
charme og beliggenhed.

Stjernegaard Rejser har arbejdet med
Cuba i snart 20 år og har opbygget gode relationer, hvilket giver os
en kæmpe fordel, når vi skal sikre os
værelser på de rigtige hoteller - det er
svært i Cuba, hvor der desværre er alt
for få gode hoteller.
På denne rejse bor vi både på minihoteller (casas particulares) og almindelige hoteller, og vi har vægtet beliggenhed og stemning meget højt.

Den imponerende Capitolio blev bygget i 1920 og skulle være den nye regeringsbygning. Bygningen
ligner til forveksling den amerikaske Capitol i Washington og er et udtryk for den amerikanisering,
der fandt sted i Cuba fra 1902 og frem til Batistas fald.
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fra det sted, som er udgangspunktet for fortællingen Den Gamle Mand og Havet.

”

På vej tilbage til Havana gør vi holdt ved det
spanske fort El Morro, som ligger smukt ved
indsejlingen til Havanas havn. Herfra har vi en
fantastisk udsigt ind over byen.
Fortet El Morro stod færdigt
i 1630 og skulle beskytte
byen mod sørøvere. Alle de
rigdomme, som de spanske koloniherrer indsamlede i Latinamerika, blev
først sejlet til Havana inden
videre afskibning til Spanien - en stor fristelse for
piraterne.

Efter en aftengåtur i byen giver vi middag på
en af byens gode private restauranter, som
serverer friskfanget haj, og efterfølgende spilles der op til dans på de mange hyggelige
barer i byen.

Dag 5. Baracoa, udflugt i smuk
natur omkring byen
Dagen byder på en udflugt til
en smukt beliggende kakaoplantage, hvor en lokal ekspert vil gennemgå hele den
spændende proces omkring
dyrkningen af kakao.
Columbus var

Ifølge
Baracoa det smukkeste sted, noget menneskeøje havde set

Dag 4. Havana - Baracoa
Vi tjekker tidligt ud fra vores minihotel og
kører til Havana lufthavn, hvorfra vi om formiddagen flyver til Baracoa, som er så langt
øst på, man kan komme i Cuba (afgangstid
kan dog variere). Ifølge Columbus var Baracoa det smukkeste sted, noget menneskeøje
havde set.
Naturen omkring byen er ren idyl. Baracoa
ligger ved en naturlig bugt omkranset af
bjerge fyldt med kokospalmer, som blandt
andet leverer kokosnødder til den lokale
kokosoliefabrik.

I plantagen er der også et
bredt udvalg af forskellige
cubanske frugttræer, f.eks.
mandarin, appelsin, grape
og mango, og der bliver sikkert mulighed for
smagsprøver. Den stolte kongepalme, som er
Cubas nationaltræ og kan blive op til 30 meter
høj, ser vi også i plantagen.
Til frokost spiser vi en dejlig egnsret, og
efter frokost kører bussen tilbage til hotellet.
Resten af dagen er til fri disposition.
Dag 6. Baracoa - Santiago de Cuba
I dag kører vi videre til Santiago de Cuba, der
er Cubas næststørste by. Men inden vi når
frem, venter der andre spændende oplevelser. Indtil 1963, hvor serpentinevejen hen-

I det østlige Cuba leves livet stille og roligt, og der er som
regel tid til en cigar på fortovet.
8

over bjergene, La Farola, blev indviet, var det
kun muligt at sejle til Baracoa, og på vores
køretur ud af byen afløser den ene mageløse
udsigt den anden.
Vi stopper evt. ved en af de historiske strande,
hvor José Marti i 1895 gik i land for at starte
den 2. uafhængighedskrig mod Spanien, og
senere passerer vi Guantanamo-bugten, som
er kendt i hele verden på grund af den amerikanske militærbase. Her er der åbnet en
restaurant med et udsigtspunkt, hvor vi får
et godt udsyn til selve bugten (bemærk dog,
restauranten kan lukke uden varsel).
Før vi kører ind til byen, skal vi nyde udsigten over Santiago, bugten og bjergene fra det
gamle spanske fort El Morro, som ligger højt
og smukt ved indsejlingen til Santiago. Byen
ligger smukt på en bakke ned til den naturlige havnebugt, som er en vigtig indskibningshavn for hele denne del af Cuba. Både by og
bugt er majestætisk omkranset af bjergkæden
Sierra Maestra.
Efter indtjekning går vi en tur i denne meget
livlige og sanselige by, som hver sommer er
vært for det største karneval i Cuba.
De nyeste tendenser inden for musik og dans
i Cuba starter altid i Santiago og rejselederen
udpeger byens mange musiksteder, hvor livebands spiller son og salsa hele dagen.

Naturen omkring Baracoa er ren idyl. Byen ligger ved en naturlig bugt omkranset af bjerge.

OPLEV DET ØSTLIGE CUBA
I det østlige Cuba er antallet af turister
væsentligt lavere end i det vestlige og centrale Cuba. Det giver helt særlige og autentiske oplevelser, ikke mindst i Baracoa, som
Columbus beskrev som ”det smukkeste sted,
noget menneskeøje har set”.
I det østlige Cuba finder I også en fantastisk
natur, ikke mindst i Humboldt-nationalparken, som er udnævnt til UNESCO-verdensarv.
Her ligger regnskov med tæt bevoksning,
floder, vandfald og smukke laguner.
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SANTIAGO DE CUBA
Overalt i Santiago de Cuba mærkes en livsglad, caribisk stemning. Byen er især kendt
for sin meget levende og interessante musikscene. Alle nye tendenser inden for både
musik og dans stammer fra Santiago.
Santiagos beliggenhed er et kapitel for sig.
Byen ligger ned til en smuk bugt med Sierra
Maestro-bjergene som baggrund. Byen blev
grundlagt af spanierne helt tilbage i 1514.
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Dag 7. Santiago og Den Skjulte Have
Det er store udflugtsdag i Santiago og omegn.

”

Vi starter tidligt for at have god tid til det
hele. Første stop er ved den berømte kaserne
Moncada, som Fidel og Raul sammen med
næsten 100 andre
oprørere angreb den
26. juli 1953 for at fravriste Batista magten.
Angrebet blev en stor
fiasko, og de fleste
af Fidels kammerater
blev dræbt på stedet,
men det lykkedes
Fidel og Raul plus en
lille håndfuld mere at
flygte op i bjergene.

Her kan vi også nyde en hjemmelavet frokost
af den bedste slags efterfulgt af en kop hjemmebrændt kaffe. Sierra Maestra er det største
område for kaffedyrkning i Cuba, og der vokser også kaffeplanter i Den Skjulte Have.

Vi starter dagen med et
par timers spændende
byvandring, for derefter
at stige på vores cykeltaxaer, der vil bringe
os endnu mere rundt i
denne pragtfulde by

Turen går videre til Cubas flotteste kirkegård,
Santa Ifigenia, hvor mange af heltene fra
oprørskrigene mod Spanien og Fidels revolution ligger begravet. Den største seværdighed
er oprørshelten José Martís gravsted, som er
beskyttet af gardere fra det cubanske militær.
Også familien, der grundlagde romfabrikken
Bacardi, er begravet her.
Herefter kører vi ud i bjergene for at besøge
en kvinde, som fra sin overdådige have sælger
ornamentale planter og blomster til statslige
institutioner og private. Stedet hedder meget
passende Den Skjulte Have, og vi kan være sikre
på at have den for os selv uden andre turister.

Midt på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet igen. Resten af
dagen er til fri disposition, men
rejselederen kommer gerne med
forslag til en indholdsrig eftermiddag og aften.

Dag 8. Santiago - Camagüey,
besøg i Bayamo
Efter tidlig morgenmad tjekker
vi ud fra vores hotel, og så går
turen til kirken Basilica de Nuestra Senora del Cobre, som er
Cubas helligste sted. Kirken ligger
eventyrligt i en dal i Sierra Maestra. Hele året
foretager cubanerne pilgrimsrejser til kirken
for at bringe ofre eller taksigelser til Cubas
skytshelgen, La Virgen de la Caridad.
Efter besøget i kirken er der et par timers kørsel til Bayamo, hvor vi skal på en lille rundtur for at nyde den meget smukke by med
ca. 100.000 indbyggere. Folk undrer sig, når
de kommer til Bayamo. Den fremstår meget
mere velholdt end alle andre byer i Cuba.
Det siges også, at Bayamo er det socialistiske
Cubas mønsterby. Befolkningen her er mere
disciplineret og arbejdsomme, og her kan

man så finde svaret på dens mere polerede
fremtoning. Både strøget og det centrale torv
i Bayamo er uden tvivl blandt Cubas flotteste.
Bayamo lever sit liv næsten helt uden turisme,
fordi turistbusserne blot kører gennem byen
på vej mod Havana. Efter vores rundtur går
turen videre til Camagüey, hvor vi tjekker ind
på vores minihotel.
Dag 9. Camagüey, gåtur i UNESCO-arv
Vi har hele dagen til rådighed i Camagüey
- Cubas tredjestørste by med 300.000 indbyggere. Før revolutionen blev byen rig på
kvægavl, og byens gader og bygninger bærer
stadig præg af fortidens rigdom.
I 2009 kom dens spektakulære centrum på
UNESCOs verdensarvliste. Vi laver en spændende sightseeing i byen, som er kendt
for sine krogede gader, smukke pladser og
mange kirker. Cubas andet store balletkompagni holder også til i byen.
Vi starter dagen med et par timers spændende byvandring, for derefter at stige på
vores cykeltaxaer, der vil bringe os endnu
mere rundt i denne pragtfulde by. Derefter er
der frokost og resten af dagen er fri til selv at
gå på opdagelse.
Dag 10. Camagüey - Santa Clara - Trinidad
I dag går turen til Trinidad, som for mange er
den smukkeste by i Cuba, og her skal vi være
de næste dage. Byen ligger idyllisk mellem

!

HØJ KVALITET OG
KOMFORT - DRIKKEPENGE INKLUDERET

På denne rejse er der fokuseret på kvalitet, komfort og
oplevelser i særklasse. Prisen inkluderer også visum, alle udflugter som
beskrevet i programmet, mange måltider samt drikkepenge til lokale
guider og chauffører.
Vi benytter indenrigsfly på den lange
strækning fra Havana til Baracoa, og
transporten på landjorden er med
busser af god standard.

El Morro Castillo-fortet ligger højt og smukt ved indsejlingen til Santiago de Cuba. Fortet fremstår i dag flot
restaureret, og vi skal naturligvis også aflægge det et besøg og nyde den forrygende udsigt.
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Det Caribiske Hav og bjergkæden Escambray.
Centrum består af bakkede gader belagt med
toppede brosten og pastelfarvede huse fra
1800-tallet. Byens bevaringsværdige skønhed
blev anerkendt af UNESCO i 1988.

”

Men Inden vi kommer så langt, stopper vi i
Santa Clara, hvor vi besøger Revolutionspladsen, som blev bygget
til ære for Che Guevara.
Da Che og hans guerillastyrker indtog Santa
Clara i 1958, indså
Batista, at kampen var
tabt, og han flygtede
nytårsnat til Den Dominikanske
Republik.
Under rundvisningen
på Revolutionspladsen
vil rejselederen i detaljer fortælle om Che
Guevaras liv og virke.

Trinidad blev grundlagt i 1513 af den spanske
kolonisator Diego Velázquez. De flotte palæer
i centrum er alle bygget af rige sukkerbaroner
i byens storhedstid mellem 1780 og 1850.
Da sukkerpriserne på verdensmarkedet faldt
i starten af 1900-tallet, var der dog mange
af de rige familier, der måtte opgive. I dag
lever byen godt af turisme,
men dens rolige puls og originale ustressede stemning er
bevaret.
I Trinidad bliver vi indlogeret
tæt på hinanden på minihoteller. Det er private hjem,
som ejerne har fået licens til
at drive på bed & breakfastbasis. I får lidt tid til at slappe
af i de dejlige omgivelser midt
i den historiske by og kan
også gå på besøg hos hinanden. Aftensmaden er denne dag inkluderet på
minihotellerne.

Byens bedste spillesteder ligger side om
side i Musikgaden
kun fem minutter fra
minihotellerne, så når
man har danset af, er det
nemt selv at finde hjem

Vi kører videre til sukkermølledalen uden for
Trinidad, hvor vi skal besøge en tidligere sukkerbarons hacienda. Det er som en rejse tilbage til slavetiden i Cuba. På området finder
vi også udsigtstårnet på mere end 40 meter,
hvorfra vagtmændene kunne holde øje med
slaverne ude på marken.

Efter maden mødes vi og går op i musikgaden. Alle de populære cubanske rytmer er
repræsenteret, både den såkaldte son, som
er forløberen til salsa, og som mange kender
fra Buenavista Social Club-filmen. Men også
den mere moderne salsa og de oprindelige

afrikanske rytmer, som slaverne tog med til
Cuba. Byens bedste spillesteder ligger side
om side i Musikgaden kun fem minutter fra
minihotellerne, så når man har danset af, er
det nemt selv at finde hjem.
Dag 11. Trinidad, byvandring
Efter morgenmaden skal vi på byvandring i Trinidad. På en rundvisning i en af de gamle rigmandsvillaer får vi et fint et indblik i, hvordan
en spansk sukkerbaron levede i 1800-tallet
omgivet af kunst og møbler i fineste cubansk
ædeltræ. En sukkerbaron havde omkring 20
husslaver til at opvarte sig selv og sin familie.
Det er nu blevet tid til frokost, som med fordel kan indtages på en af de mange nye private restauranter, der er dukket op inden for
de sidste par år. I kan også vælge at spise på
jeres minihotel.
Efter frokost kan I vælge mellem to udflugter,
som begge er inkluderet. I kan tage med til
Det Caribiske Hav og nyde en eftermiddag
på stranden ved det azurblå hav, eller I kan
tage på tur til en skøn naturpark for foden af
Escambray-bjergene lige uden for byen.
Her spadserer vi et par timer i en frodig skov
langs en af Trinidads skønne floder. Turen
ender ved et smukt vandfald, hvor man

Trinidad er en vidunderlig by med pastelfarvede huse og toppede brosten. Der er som om, solen altid skinner i Trinidad.
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kan bade i det naturlige bassin nedenfor
(bemærk, at denne tur afhænger af vejret og
kræver gode ben).
Det er naturligvis også muligt at blive tilbage i
byen og slappe af på minihotellet eller udforske den smukke by på egen hånd. Om aftenen mødes vi nok i musikgaden igen.
Dag 12. Trinidad, en dag på egen hånd
Nyd en fridag i skønne Trinidad og spørg rejselederen til råds, hvis I har særlige ønsker.
Dag 13. Trinidad - Cienfuegos Viñales-dalen
Vi tjekker tidligt ud fra vores minihoteller for
at køre mod Viñales-dalen i det vestlige Cuba.
På vejen stopper vi i den majestætiske by
Cienfuegos og kigger os omkring. Byen ligger
meget smukt ved den naturlige havnebugt
Jagua. I folkemunde bliver Cienfuegos kaldt
Sydens Perle, og UNESCO har sat byens centrum på verdensarvlisten.
Herefter fortsætter vi mod Viñales, som ligger
i Pinar del Rio-provinsen. Provinsen er kendt
som verdens bedste område til dyrkning af
tobaksblade.
Vi kommer til at køre forbi de mange tobaksmarker og -lader, og rejselederen vil under-

vejs fortælle om nogle af de mange forskellige arbejdsprocesser, som bondemanden
skal udføre, inden han kan sende de kostbare
blade videre til cigarfabrikkerne.

op til en god landfrokost med en udsigt, der
er ikke mindre end femstjernet, og man får
unægteligt lyst til at blive siddende og nyde
denne udsøgte natur.

Vi nærmer os nu selve Viñales-dalen med
de smukke Mogotes, nærmest surrealistiske
bjergformationer formet af vejr og vind gennem millioner af år. Dalen
er uden tvivl det smukkeste og mest usædvanlige
naturområde i Cuba.

Men vi skal op på hesten igen og retur til byen
og vores hotel, hvor resten af eftermiddagen
er fri, inden vi igen mødes til middag på en af
byens bedste restauranter.

Dag 14. Viñales-dalen,
besøg hos bondemand
Efter morgenmaden kører
vi ind til byen, hvor der
venter os en særlig oplevelse. I dag skal vi på
hesteryg ud i dalen.

”

Et af turens højdepunkter er et besøg
hos en cubansk bondemand, som dyrker tobak, kaffe og
meget mere

Vi ledsages af et par kyndige "cowboys", som
har fuldstændig styr på jeres heste. For dem,
som ikke har lyst til at ride med ud til tobaksbonden, bliver der arrangeret en spændende
vandretur i dalen med en lokal guide.

For jer, som har lyst, er der efterfølgende besøg i et af byens
gode musikhuse, hvor de lokale
salsaorkestre spiller op til dans
hver aften. Inden midnat er vi tilbage igen.
Natteravnene kan evt. danse
videre og tage en taxi det korte
stykke tilbage på egen hånd.

Dag 15. Viñales-dalen - Havana
og hjemrejse
Vi tjekker ud og kører mod lufthavnen i
Havana, hvor vi påbegynder vores hjemrejse.
Dag 16. Ankomst Danmark

Et af turens højdepunkter er besøget hos en
rigtig cubansk bondemand, som dyrker tobak,
kaffe og meget mere. Han demonstrerer
cigarrulningens kunst, og derefter dækkes der

!

BAG FACADEN MED
DE MEST ERFARNE
DANSKE REJSELEDERE

Vi føler os meget privilegerede,
fordi vores rejseledere i Cuba er
de absolut bedste i branchen. De bor fast i
Cuba eller i længere perioder ad gangen og
har et stort netværk.
De tager os med på en storslået kultur- og
naturrejse og tilfører rejsen et ekstra perspektiv med deres personlige engagement
i landet og deres store kontaktflade til den
lokale befolkning.
En rejse med Stjernegaard Rejser og vores
rejseledere vil derfor også være et kig om
bag facaden og et møde med den private
cubaner.

Viñales-dalen med Mogotesbjergene regnes for et af Cubas absolut smukkeste naturområder. På vores
rundrejse rider vi ud i dalen på hesteryg for bl.a. at besøge en bondemand, der dyrker tobak.
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Cuba fantastico
14 dage med dansk rejseleder

Havana

Inklusive
5 dages badeferie ved Jibacoastranden

Jibacoa

Las Terrazas
Viñales
Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad

En rundrejse med storslået kultur, fantastisk natur
og afslutning med 5 dages tropisk badeferie
Cuba er et unikt land med en usædvanlig historie, som stadig er ved at blive fortalt.
Castro-brødrene har regeret side 1959, og på trods af omverdens spådomme tyder
alt på, at historien fortsætter nogen tid endnu.
Cuba er dog meget mere end Fidel, Raul og den politiske historie. Cuba er også en ø i Caribien, med alt hvad dertil hører af kulør,
gæstfrihed, gadeliv, musik og dans. Derudover er øen omkranset af en perlerække af bountystrande af bedste kvalitet. Alene for
dem er Cuba et besøg værd. På denne rundrejse præsenterer vi jer for et udsøgt destillat fra begge verdener.
Vi kommer blandt andet til Havana, Viñales, Cienfuegos og Trinidad og får et spændende indblik i Cubas historie, politik, kultur,
kunst og spektakulære natur. Og så slutter vi af på bedste caribiske maner med fire nætter på et All Inclusive-strandhotel ved
Jibacoa med direkte adgang til én af Cubas bedste strande. Det hele tilsat et pift salsa, gylden årgangsrom og en god cigar.
Tilbage i Danmark kan I glæde jer over, at I nåede at se Castros Cuba, inden det forandrede sig.

Stemningsbillede fra Havana, hvor de smukke gamle amerikanerbiler fylder godt i gaderne.
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I slutter rejsen på bedste caribiske maner med fire skønne dage på
et All Inclusive strandhotel ved Jibacoa med direkte adgang til en af
Cubas bedste strande.

Havana - Las Terrazas Viñales-dalen - Cienfuegos - Trinidad Santa Clara - 4 dages strandferie i Jibacoa
Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Afgang Danmark og ankomst Cuba. Ankomst til Havana først
på aftenen og indkvartering i det charmerende gamle Havana.

Dag 2.

Havana, gåtur i Det Gamle Havana. Gåtur til byens fem vigtigste pladser, b.a. Katedralpladsen, Plaza de Armas, byens ældste
plads, og den smukke Plaza Vieja, Middag på en af byens gode,
nye restauranter.

Dag 3.

Havana, Revolutionspladsen, Hemingways hus og Cojimar.
Revolutionspladsen, hvor Fidel Castro holdt time lange taler. 		
Hemingways smukke hus og det lille fiskerleje Cojimar med La
Terraza-baren, hvor han fandt inspiration til "Den Gamle Mand
og Havet".

Dag 4.

Havana - Las Terrazas - Viñales. Ud på landet til et af Cubas
allersmukkeste naturområder, Viñales-dalen i Pinar del Rio-		
provinsen, som er kendt for sin fine tobaksproduktion. Vi besøger det lille samfund Las Terrazas på vejen. Fremme i Viñales 		
går vi en tur i dalen, inden vi kører ind til byen og spiser middag
og hører musik.

Dag 5.

Viñales-dalen. Skøn ridetur på ”turistvenlige” heste gennem
Viñales-dalens forunderlige og unikke natursceneri. Besøg hos
en tobaksbonde og demonstration af cigarrulningens kunst. 		
Resten af dagen til fri disposition.

Dag 6.

Viñales-dalen - Cienfuegos - Trinidad. Vi forlader Viñales om
morgenen og kører til smukke Cienfuegos, en atypisk by bygget
af franskmænd i midten af 1800-tallet. Efter en rundtur og frokost i byen kører vi videre til Trinidad og indlogerer os på minihoteller i byens centrum.

Dag 7-8. Trinidad, byvandring og tid på egen hånd. Vi tager på byvandring i Trinidad med kunsthåndværkermarked og kunstgallerier, og vi besøger et af museerne, hvor vi får et fint indblik i,
hvordan en spansk sukkerbaron levede i 1800-tallet. Mulighed
for en strandtur og måske danseundervisning. Også god tid på
egen hånd til at slentre rundt i gaderne og nyde stemningen.
Dag 9.

Trinidad - Santa Clara - Jibacoa. På vej mod kysten besøger vi
Revolutionspladsen i Santa Clara, hvor Che Guevara ligger begravet. Vi er fremme ved Jibacoa sidst på eftermiddagen og har nu
fire dages afslapning i vente.

Dag 10-12. Strand og All Inclusive i Jibacoa. Der er lagt op til fire 		
skønne dage med afslapning, god mad og strandstemning på det
dejlige bungalowhotel Memories Jibacoa. Rejselederen forlader
jer på dag 10.
Dag 13. Hjemrejse. Efter den sidste svømmetur tjekker I ud fra hotellet og
bliver kørt til Havanas internationale lufthavn efter en forhåbentlig pragtfuld ferie.
Dag 14. Ankomst til Europa og videre til Danmark
I mere end fem årtier har al handel mellem private været forbudt, men siden
2010 har staten tilladt privat handel med både biler, huse og ikke mindst
landbrugsvarer.
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Dag 1. Danmark - Havana
I lander i Havana lufthavn først på aftenen,
hvor I møder rejselederen. Efter lufthavnsformaliteterne kører vi til vores hotel i det
gamle Havana, som ligger tæt på mange
af seværdighederne og ikke
mindst bylivet med alt, hvad
dertil hører af butikker, caféer,
restauranter og spillesteder
Dag 2. Havana, gåtur i
den gamle bydel
Vi skal i dag gå en tur i det
gamle Havana, som med god
ret er blevet sat på UNESCOs
verdensarvliste.

”

Herudover ser vi Plaza San Francisco, Plaza
Vieja, hvor vi nyder en hjemmebrygget øl, og
Parque Central.

et museum. Huset ligger i San Francisco de
Paula i udkanten af Havana, hvor han boede
og skrev i mange år.

Vi kommer også forbi nationalteateret, som
efter en gennemgribende renovering er
en af Cubas smukkeste bygninger, og den
gamle parlamentsbygning El Capitolio, der er
af det gamle
en tro kopi af Kongressat fuldbygningen i Washington.

Den smukke gamle motorbåd Pilar, som figurerer i en del af Hemingways tekster, står nu
klodset op under tag på forfatterens gamle
tennisbane.

Store dele
Havana er
stændig i stand, og det
er ren lise for sjælen
at vandre rundt i disse
smukke gader

Havana bliver også kaldt
for Caribiens Paris, og på trods af forfaldet
mange steder er storheden intakt. Store dele
af det gamle Havana er sat fuldstændig i
stand, og det er ren lise for sjælen at vandre
rundt i disse smukke gader.

Vi går rundt til byens fem vigtigste pladser:
Plaza de Armas, som blev grundlagt sammen
med byen i 1519 og hvor den spanske guvernør havde sit palæ, og Plaza Catedral, en af
de absolut smukkeste i byen med katedralen,
der stod færdig i 1777 og tidligere har rummet de jordiske rester af Columbus.

På
Malecon,
byens
sprudlende havnepromenade, oplever vi
havanesere i ”fri dressur”, der nyder et glas rom i solen, synger og
sender hinanden flirtende blikke. Om aftenen spiser vi en middag sammen på en af de
mange gode restauranter i det gamle Havana.

Man kan ikke komme ind i selve huset, men
oplevelsen er stor, selvom hjemmet må betragtes gennem husets åbne vinduer og døre.

Dag 3. Havana, i Hemingways fodspor
Efter morgenmaden kører vi til Revolutionspladsen, hvor hundrede tusinder cubanere
igen og igen tålmodigt har lyttet til Fidel Castros op til syv timers lange taler.

Forfatteren fiskede flittigt fra det lille fiskerleje Cojimar, som vi også besøger på denne
udflugt. Det var i Cojimar, at Hemingway holdt
til og lyttede til de lokale fiskeres skrøner, der
gav ham inspiration til romanen Den Gamle
Mand og Havet, som han fik Nobels Litteraturpris for.

Herfra kører vi de ca. 10 km ud til forfatteren
Ernest Hemingways hus Finca Vigia, der nu er

Inden vi returnerer til Havana, laver vi et stop
ved den store Kristusfigur og havnen i byde-

Cuba er en musikalsk smeltedigel med inspiration fra både afrikansk og
europæisk musiktradition. Cubanerne lærer at spille lige fra barnsben.
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Ellers står huset, som da Hemingway forlod
det kort inden sin død. Ud over hans bogsamling på mere end 8.000 titler kan man også
se hans kunstsamling og skrivepladsen og
barskabet, som blev benyttet flittigt af både
kunstneren selv og hans mange berømte venner, der ustandseligt kom på besøg.

Langs gaderne i Havana ses de fine huse, hvoraf flere og flere bliver
nænsomt istandsat. Her er et eksempel fra Plaza Vieja i den gamle bydel.

Hemingways hustru købte huset, Finca Vigia, i 1940. Hans hjem gennem 20 år
står, som han forlod det, og er en stor oplevelse at besøge. Landstedet ligger
utrolig smukt i et bakket terræn med udsigt over havet.

Fra arkæologiske fund ved man, at der er blevet røget
cigarer på øerne i Caribien siden år 900.
17

VIÑALES-DALEN
Viñales-dalen i det nordvestlige hjørne af
Cuba er et af landets smukkeste og mest
særprægede naturområder. De frodige dale
mellem bjergene er som skabt til kaffe- og
tobaksproduktion, og det er da også her, at
den berømte vueltabajo-tobak dyrkes.
På en udflugt i dalen besøger vi en tobaksbonde, som viser os, hvordan en cigar skal
rulles, og han giver også smagsprøver på sine
afgrøder. Udflugten foregår på hesteryg, men
vi er under opsyn af et par kyndige lokale
”cowboys”.
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”

len Casa Blanca, hvorfra vi har en enestående
udsigt over byen. Her vil rejselederen også fortælle om de gamle spanske borge, som beskyttede byen mod piratangreb i kolonitiden.

Efter gåturen kører vi mod byen Viñales. Vi
kører forbi de mange tobaksmarker, og rejselederen vil undervejs fortælle om tobakkens
historie.
Vi nærmer os nu selve Viñales-dalen med de smukke
Mogotes, nærmest surrealistiske bjergformationer formet af vejr og vind gennem
millioner af år.

Frokosten kan med fordel indtages på en af
Havanas gode restauranter. Om aftenen kan
vi arrangere en udflugt
Vi nærmer os nu selve
til den verdensberømte
Viñales-dalen med
Dalen er uden tvivl det smukCabaret Tropicana eller
de smukke Mogotes,
keste og mest usædvanlige
Parisien, som ligger på
nærmest surrealistiske
naturområde i Cuba, og vi
Nacional Hotel, eller
bjergformationer formet skal bo på hotel midt i naturalternativt et besøg på
af vejr og vind gennem
sceneriet.
en jazzklub, hvor man
millioner af år
kan opleve afro-cubansk
Efter solnedgang kører vi
jazz i verdensklasse mulighederne er mange, så spørg rejselede- 10 minutter ind til Viñales by, hvor vi spiser
aftensmad på en af de private restauranter,
ren, hvis I ønsker at komme ud i aften.
som er skudt op efter de spæde reformer i
landet.
Dag 4. Havana - Las Terrazas Viñales-dalen
Vi tjekker tidligt ud fra hotellet og kører vestpå Dag 5. Viñales-dalen, på hesteryg ud
mod Viñales-dalen i Pinar Del Rio-provinsen, i dalen og besøg hos tobaksbonde
som er verdensberømt, fordi det er herfra, Efter morgenmaden venter der os en helt
særlig oplevelse. Vi skal på hesteryg ud i
verdens fineste tobaksblade kommer.
dalen sammen med et par kyndige "cowUndervejs passerer vi det usædvanlige natur- boys", som har fuldstændig styr på hestene.
reservat og socialistiske mønsterbysamfund
Las Terrazas i bjergkæden Sierra Rosario, hvor Man kan således sagtens deltage, selvom
man ikke har kendskab til heste.
vi skal gå en lille tur.

!

Et af turens højdepunkter er et besøg hos en
cubansk bondemand, som dyrker tobak, kaffe
og meget mere. Han demonstrerer cigarrulningens kunst, og derefter dækkes der op til
en god landfrokost med en formidabel udsigt
til den særprægede natur. Efter frokosten
rider vi tilbage til byen og har resten af dagen
til egen disposition.
Hvis man ikke har lyst til at ride med ud til
tobaksbonden, kan man deltage i en spændende vandretur i dalen med en lokal guide
og spise frokost på egen hånd inde i byen.
Vi mødes igen til middag på en af byens bedste restauranter, og de, som har lyst, kan
herefter besøge et af byens gode musikhuse,
hvor de lokale salsaorkestre spiller op til dans.
Inden midnat er vi tilbage på hotellet igen.
Natteravnene kan evt. danse videre og tage
en taxi det korte stykke tilbage på egen hånd.
Dag 6. Viñales-dalen - Cienfuegos Trinidad
Vi tjekker tidligt ud fra hotellet for at køre
mod Cienfuegos, som vi ankommer til ved
frokosttid.
Her begynder vi med en lille rundvisning
omkring den centrale plads. Cienfuegos blev
grundlagt i midten af 1800-tallet, da mange

GOD TID TIL DE
STORE OPLEVELSER
De store natur- og kulturoplevelser ligger som perler på
en snor.

Rejsen er velplanlagt med mange nætter hvert sted, og vi giver os god tid til
at opleve Cuba, fornemme stemningen
i de charmerende byer, slentre til fods
gennem de smalle gader, nyde de store
naturscenerier og slappe af ved de tropiske strande.
Alt det kombineres med medlevende
beretninger om Cubas turbulente
historie og pudsige fortællinger fra en
dagligdag så langt fra vores egen.

Mødet med Cubas smukke og farverige befolkning er en
stor del af en rejse til Cuba. Ca. 65% er hvide, og den
resterende del er sorte eller mulatter.

Viñales-dalen regnes for Cubas tobaksområde
nr. 1, og det er småbønderne, som står for
hovedparten af produktionen.
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franskmænd efter salget af Louisiana til englænderne i det nuværende USA søgte ud i verden for at starte forfra.
Den daværende spanske
guvernør Cienfuegos gav en
gruppe franskmænd lov til
at bygge en by ved Jaguabugten, og som tak herfor
opkaldte de byen efter ham. I
dag er centrum af Cienfuegos
på UNESCOs verdensarvliste,
og byen ligner ikke nogen
anden i Cuba.

Fremme i Trinidad bliver vi indlogeret tæt på
hinanden i såkaldte minihoteller - private
hjem, som familier har fået licens til at drive
på bed & breakfastbasis.

Alle de populære
cubanske rytmer er
repræsenteret i Trinidad, både den såkaldte
son, som er forløberen
til salsa, og som mange
kender fra Buenavista
Social Club-filmen

Disse minihoteller er
meget
eftertragtede
på grund af deres høje
standard, både hvad
angår service, renlighed
og mad. Middagen i
aften indtages på minihotellerne.

Ved den centrale plads ser vi
blandt andet i bedste franske
stil Cubas eneste triumfbue,
som franskmændene byggede til minde om
uafhængigheden fra Spanien i 1901, og et
af Cubas smukkeste teatre fra slutningen af
1800-tallet.

Dag 7-8. Trinidad,
byvandring og god
tid på egen hånd
Vores program i Trinidad byder på vandring i
byen, som er på UNESCOs liste over verdensarv, og af mange anses for at være den smukkeste koloniby i hele Caribien.

Vi kører videre mod Trinidad, en køretur på
et par timer, hvor vi har Det Caribiske Hav på
den ene side og Escambray-bjergene, Cubas
næststørste bjergkæde, på den anden.

Centrum af Trinidad myldrer af liv med turister
og lokale, der går på opdagelse på det store
kunsthåndværkermarked og i de omkring
30-40 kunstgallerier.

Cubanerne lærer at spille og synge fra barnsben og
gaderne er bare fuld af musik.
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Vi skal kigge lidt på det hele og også besøge
et af de museer, som er indrettet i gamle
palæer omkring byens centrale plads.
Alle de populære cubanske rytmer er repræsenteret i Trinidad, både den såkaldte son,
som er forløberen til salsa, og som mange
kender fra Buenavista Social Club-filmen.
Men også den mere moderne salsa og de
oprindelige afrikanske rytmer, som slaverne
tog med til Cuba.
Byens bedste spillesteder Casa de La Musica,
Palenque de los Congos Reales og Casa de
La Trova byder på det hele. De tre spillesteder ligger side om side, og det er oplagt at
besøge alle tre.
Vi har også god tid på egen hånd til f.eks.
at besøge gallerier, gå på markedet eller tage
en tur til stranden - Trinidad har den flotteste
strand på sydkysten.
Rejselederen kan også hjælpe med at arrangere danseundervisning, evt. under palmerne
på stranden. Dans er en stor del af livet i
Cuba, så det er en god ide at lære et par trin.

Der passes godt på de gamle amerikanerbiler. Først og fremmest fordi cubanerne ikke har mulighed for at
købe reservedele som følge af den amerikanske handelsblokade.

TRINIDAD
Mange anser Trinidad på Cubas sydkyst for at
være landets smukkeste by. Den er præget af lave,
pastelfarvede huse og brostensbelagte stræder,
og hele byens centrum er på UNESCOs liste over
verdensarv. Byen havde sin storhedstid fra 1780 til
1850, hvor velhavende sukkerbaroner byggede de
smukke huse, som stadig ses.
Trinidad er også kendt for sine små hyggelige spillesteder, som ligger side om side i hovedgaden.
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Cuba fantastico
14 dage

”

Dag 9. Trinidad - Santa Clara - Jibacoa
Efter morgenmaden tjekker vi ud fra vores
minihoteller for at køre mod Jibacoa. Ruten
går via Sukkermølledalen, hvor der i
1800-tallet lå mere end
50 sukkerhaciendaer.
Vi stopper på Santa
Claras Revolutionsplads,
som blev indviet til ære
for selveste Che Guevara, og under det store
monument finder vi
også hans mausoleum.

tilbringe den sidste del af vores ferie. Vi forventer at kunne tjekker ind på Hotel Memories sidst på eftermiddagen.

og billard. Herudover finder I et fitnesscenter,
mulighed for massage og sågar salsatimer og
spanskundervisning.

Hotellet ligger i strandkanten
og har alle måltider og drikkevarer inkluderet under hele
opholdet.

Memories Jibacoa har flere barer, snackbar,
pianobar og et udvalg af restauranter, og da
I opholder jer på All Inclusive-basis, kan I frit
og døgnet rundt nyde den gode servering og
de lokale drikkevarer.

I befinder jer i særdeles
naturskønne omgivelser
på en nærmest perfekt
strand. Parken og hotelområdet er særdeles
smagfuldt indrettet. Det
bliver ren nydelse de sidste dage på rejsen.

Che ligger begravet her
med sine kammerater fra
den fejlslagne guerillakrig i Bolivia. Vi besøger
både mausoleet og om muligt det lille museum,
der fortæller historien om Ches liv fra fødsel til
død. Efter dette lidt højtidelige besøg er det
blevet tid til frokost på restauranten Los
Caneyes, som ligger tæt på revolutionspladsen i Santa Clara.

Dagens mål er All Inclusive-hotellet ”Memories Jibacoa” på Cubas nordkyst, hvor vi skal

I befinder jer i særdeles naturskønne omgivelser på en nærmest perfekt strand. Parken
og hotel-området er særdeles
smagfuldt indrettet. Det bliver
ren nydelse de sidste dage på
rejsen.

Dag 10-12. Strand og fuld
forplejning på Hotel Memories Jibacoa
På dag 10 tager I afsked med jeres danske
rejseleder, og I har de sidste dage på egen
hånd ved det turkisblå hav.
Der er lagt op til nogle skønne dage med
afslapning, god mad og strandstemning på
det dejlige hotel Memories Jibacoa, og her
er rigeligt at tage sig til. Hotellet har et stort
poolområde, beachvolley-bane, bordtennis

Alt afhængig af hvor på hotellet man bor, er
der maksimalt 200 meter til den lækre hvide
sandstrand, og her er masser af muligheder for både snorkling og dykning ved det
smukke koralrev. Hotellet har desuden både
dykkercenter og diverse vandsportsfaciliteter. Nogle af disse faciliteter er dog mod
betaling.
Dag 13. Jibacoa og hjemrejse
Efter den sidste svømmetur tjekker I ud fra
hotellet og bliver kørt til Havanas internationale
lufthavn efter en forhåbentlig pragtfuld ferie.
Dag 14. Ankomst til Danmark
Flyet ankommer til Amsterdam eller Paris tidligt om morgenen, hvorefter der er vidererejse
til Danmark.

Kolonistilsbygninger i pastelfarver og smukke gamle amerikanerbiler er et af de syn, som man bevarer på nethinden efter en rejse i Cuba.
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HOTEL MEMORIES JIBACOA
Et dejligt All Inclusive 4-stjernet hotel beliggende i rolige omgivelser. Hotellet henvender
sig til et voksent publikum og tillader ikke børn
under 16 år. Det er bygget i kun to etager i en
skøn have direkte ned til stranden.
Alle 250 værelser har altan eller terrasse.
Hotellet har tre barer, buffetrestaurant og to
a la carte restauranter. Af øvrige faciliteter kan
f.eks. nævnes en stor pool, tennis, fitness og
internet-adgang mod betaling.
Stranden er skøn og vandet krystalklart, og få
meter ude finder I et koralrev med masser af
farverige fisk. Hotellet arrangerer dykkerture
både for nybegyndere og øvede og korte vandreture i de frodige bakker ovenfor hotellet.
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Oplevelser for livet
Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på
www.stjernegaard.dk

Stjernegaard Rejser A/S
Lyngby Hovedgade 60, 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon (+45) 4526 0000
rejser@stjernegaard.dk
www.stjernegaard.dk
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