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Velkommen til Cuba
Stjernegaard Rejser er Cuba-eksperter, og vi har mange års erfaring med at arrangere rejser til det fascinerende og smukke
land. Vi har inden for de seneste år udviklet et koncept, vi kalder Autentiske Cuba, hvis formål er at komme ind bag den
cubanske sjæl og tættere på de vidunderlige og livsglade cubanere.
Det opnår vi ved at arrangere rundrejser med danske rejseledere, som er ægte Cuba-kendere, med alt hvad det indebærer
af fordele, samtidig med at vi indkvarterer os på minihoteller (casas particulares), det vil sige private hjem, som drives af
ejerne på bed & breakfast-basis. Denne type hoteller skyder op overalt i Cuba og er et resultat af, at det cubanske styre i
de senere år har løsnet grebet en smule og givet private lov til at drive egen virksomhed.
Når vi bor på minihoteller, kommer vi i kontakt med cubanerne på en helt anden måde, end når vi bor på almindelige hoteller. Vi får et indblik i, hvordan cubanerne lever deres liv, og vi oplever deres enorme gæstfrihed og lytter måske til deres
historier. Vi har dog altid vores egne værelser med privat bad og toilet, ligesom på et almindeligt hotel, og familien serverer
hver dag et godt og enkelt morgenmåltid for os.
Vi har to rundrejser med dansk rejseleder inden for vores Autentiske Cuba-koncept. En rejse, der dækker den vestlige del af
øen, og en der dækker hele øen. Transporten på rundrejsen foregår med vores egne busser. Rejseleder på rundrejserne er
en af vores faste rejseledere, som bor i Cuba eller opholder sig der i lange perioder af året. De kender Cuba virkelig godt og
formidler landets historie og de nye strømninger på en indlevende og interessant måde.
De to rundrejser kan naturligvis forlænges, hvis I f.eks. har lyst til at tilbringe nogle dage ved en af Cubas dejlige strande.
Ring til vores Cuba-eksperter, som besøger landet flere gange om året, og hør om mulighederne.
Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Autentiske Cuba
Den vestlige del, 14 dage - med dansk rejseleder

Der sker virkeligt meget i Cuba i disse år, og en rejse til landet er
en uforglemmelig oplevelse, som giver stof til eftertanke. Det er
nærmest umuligt ikke at blive smittet med ægte caribisk livs- Viñales
glæde efter en rejse i Cuba. På denne rundrejse til højdepunkterne i den vestlige del af Cuba bor vi på minihoteller (casas
particulares) og kommer således tættere på cubanerne,
end man normalt gør.

Havana

Cienfuegos
Trinidad

Vi starter med nogle dage i Havana, som måske er verdens
mest sanselige hovedstad. Den gamle bydel, som er UNESCO-verdensarv, er
meget elegant, og mange af pladserne og bygningerne er efterhånden sat smukt i stand. Andre dele af byen er fortsat i
forfald, hvilket blot føjer en ekstra dimension til oplevelsen. Samtidig er Havana et kulturmekka, hvor man året rundt kan
nyde musik, dans og billedkunst i international klasse. I de mange nye private restauranter, der er skudt op, efter at styret
har løsnet grebet en smule, kan man nu også få sig nogle virkeligt gode madoplevelser.
Vi fortsætter til koloniperlen Trinidad, der også er UNESCO-verdensarv, og som ligger enestående smukt mellem bjergene og
Det Caribiske Hav. Vi har heldigvis god tid til at opleve det hele. Vi går tur i den pastelfarvede by, tager til stranden og har
også noget tid på egen hånd. Aftenerne tilbringer vi i musikgaden, der er leveringsdygtig i medrivende rytmer. Efter fire dage
i Trinidad rejser vi videre til Jaguabugten på sydkysten og den majestætiske by Cienfuegos, som blev grundlagt af franskmænd
i midten af 1800-tallet.
Rundrejsen slutter i den lille by Viñales, der ligger i et af Cubas smukkeste og mest særprægede naturområde. Det er også
her, verdens fineste tobaksblade bliver dyrket. Her kommer vi helt ned i tempo, enten i stille trav på hesteryg eller i en gyngestol med et glas årgangsrom i hånden.
God fornøjelse!
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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.

Ruten og nogle af højdepunkterne
Dag 1.

Danmark - Havana
Afrejse fra Danmark og ankomst til Havana. Vi bliver fordelt på minihoteller i Centro omkring Malecon, byens havnefront og sidegader.

Dag 2.

Havana, gåtur til byens historiske pladser
Sightseeing i det historiske Havana med bl.a. de fem vigtigste pladser og i Hemingways fodspor. Også et kig ind i
nogle af byens mange spændende gallerier.

Dag 3.

Havana, gåtur i Centro og Chinatown
På opdagelse i Centro, som stille og roligt bringes tilbage
til fordums storhed. Herefter Chinatown med masser af
spændende historie, og som den store finale en tur i amerikanerbil rundt i byen.

Dag 4.

Havana, fridag
Morgenmøde med rejselederen og forslag til en rigtig god
fridag i Havana. F.eks. en tur med Hop on-Hop off-bussen
til byens seværdigheder eller ud til stranden for at bade i
det azurblå hav.

Dag 5.

Havana - Trinidad
Vi kører med bus til skønne Trinidad og indlogeres på minihoteller i byens maleriske centrum. Om aftenen mødes vi i
musikgaden for at høre gode rytmer.

Dag 6.

Trinidad, gåtur i UNESCO-verdensarv og strandtur
Sightseeing i Trinidad, den smukkeste af alle spanske kolonibyer. Vi går tur i de brostensbelagte gader og ser på de
smukke pastelfarvede palæer og huse.

Dag 7.

Trinidad, en tur til havet
Om formiddagen tager vi en tur til Det Caribiske Hav 12
km fra byen og får måske en dukkert i havet eller en gåtur
ud til pynten. Det er muligt at leje snorkeludstyr, hvis man
vil kigge på livet under havoverfladen.

Dag 8.

Trinidad, fridag med flere muligheder
Tag evt. på udflugt til Topes de Collantes i højlandet bag
ved byen med vandring til et smukt vandfald og nærkontakt med regnskoven (udflugten kan købes hjemmefra).
Rejselederen hjælper også gerne med at booke udflugter
lokalt, hvis I ønsker det.

Dag 9.

Trinidad - Cienfuegos
Vi kører langs med Det Caribiske Hav til Cubas ”franske” by
Cienfuegos og indlogeres på minihoteller.

Havana - Trinidad Cienfuegos - Viñales

Dag 10. Cienfuegos, gåtur i UNESCO-verdensarven
Vi går tur langs den smukke havnepromenade til Cienfuegos'
unikke centrum, der er på UNESCOs liste over verdensarv.
Dag 11. Cienfuegos - Viñales
Vi kører videre med bussen til stemningsfulde Viñales og
Cubas smukkeste naturområde Viñalesdalen med de fantastiske Mogotesbjerge.
Dag 12. Viñales, på hesteryg ud i dalen
Udflugt i den spektakulære Viñalesdal med besøg hos
tobaksbonde.
Dag 13. Hjemrejse
Turen går nu tilbage til lufthavnen uden for Havana, hvor
hjemrejsen begynder.
Dag 14. Ankomst til Danmark
Vi ankommer til Danmark ved middagstid.
Revolutionens helte ses stadig på husmurene, omend de falmer i bogstavelig og
billedlig forstand, som tiden går.
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Autentiske Cuba
Den vestlige del, 14 dage

Dag 1. Ankomst til Havana
I ankommer til Havana, og efter paskontrol og
bagageudlevering tager rejselederen imod i
ankomsthallen. Rejsen starter på fornemmeste vis og med et historiske vingesus, når vi
stiger ind i den ventende kortege af Chaikas
- russiske limousiner, som, før de blev taxaer,
var ejet af Fidel Castro. Limousinerne blev
brugt til at fragte ham selv og en stribe af
store statsledere rundt på øen.

”

men 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.
Herudover ser vi Plaza San Francisco, Plaza
Vieja og Parque Central.

I løbet af dagen kigger vi også indenfor i
nogle af byens mange spændende kunstgallerier. Cubanere har en særlig kunstnerisk åre, og der
Vi kører samlet til Malecon,
opstår hele tiden nye, gode
byens havnefront, hvor vi
gallerier både i Havana og
indkvarteres i Centro, tæt
i resten af landet. På vores
på hinanden på minihoteller på selve Malecon’en og
Vi går ind i det historiske vej op ad Obispo, strøggaden i den gamle bydel,
i sidegaderne.
Havana, som med god
går vi i Ernest Hemingways
grund er på UNESCOs
fodspor og passerer Hotel
Dag 2. Havana, gåtur i
verdensarvliste. Her
Ambos Mundos, hvor forden gamle bydel
oplever vi kolonitidens
fatteren boede en rum
Vi mødes på Malecon efter
Havana, som da spatid og skrev nogle af sine
morgenmaden og skal i
nierne styrede øen
berømte romaner.
dag rundt på gåben i det
gamle Havana, som bærer et smukt vidnesbyrd om den spanske kolonitid men også om Vi kommer forbi nationalteateret, som efter
det socialistiske Cuba og det nye spirende en gennemgribende renovering er en af
Cuba, som er ved at vokse frem. Vi går ind i Cubas smukkeste bygninger, og den gamle
det historiske Havana, som med god grund parlamentsbygning El Capitolio, der er en
er på UNESCOs verdensarvliste. Her oplever tro kopi af Kongresbygningen i Washington.
vi kolonitidens Havana, som da spanierne Overalt i det gamle Havana oplever vi smuk
arkitektur – ofte, som nationalteateret, renostyrede øen.
veret efter alle kunstens regler, men også
Vi går rundt til byens fem vigtigste pladser: forfaldne bygninger, der venter på, at velhaPlaza de Armas, som blev grundlagt sam- vende investorer rykker ind.

Den 5 km lange Malecon er Havanes naturlige samlingssted. Når solen sender
sine sidste stråler ind over byen, samles unge og gamle langs kysten, hvor der
sludres, spises, spilles domino, festet og danses.
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Om aftenen kan man vælge at spise ude (rejselederen kender mange gode steder), eller
man kan nyde maden på minihotellet, som
ofte laver særdeles udmærket mad.
Dag 3. Havana, byvandring i Centro og
Chinatown og en tur i amerikanerbiler
I dag skal vi på en gåtur rundt i Centro-bydelen
og i Chinatown (Barrio Chino). Centro, som er
den bydel vi bor i på vores minihoteller, var
før revolutionen en af byens fineste kvarterer
med mange dyre forretninger og stormagasiner, men området forfaldt gradvist helt frem
til for ganske få år siden. Nu er der begyndt
at ske noget igen - gamle huse sættes i stand,
og mange af dem åbner som minihoteller. Der
sker også rigtigt meget på restaurantscenen i
Centro, og mange af byens nye og gode spisesteder ligger her.
For enden af Centros hovedgade, Avenida de
Italy, eller Galiano, som de fleste lokale kalder
den, begynder Chinatown. Det kommer måske
som en overraskelse, at Cuba har en stor kinesisk befolkningsgruppe, men de udgør faktisk
sammen med spaniere og afrikanere størstedelen af den cubanske befolkning i dag.
De første kinesiske immigranter kom til
Havana omkring 1858, og indvandringen toppede omkring 1920-30. Derfor har
Havana i dag en Chinatown, der strækker
sig over 10 blokke, og her finder vi masser
af kinesiske butikker, f.eks. apoteker med

De salsadansende skønheder fra Cuban Dance Studio, en af Havanas førende
danseskoler, tjener en ekstra skilling på deres danseoptræden på stylter.

DET NYE CUBA
Da Raul Castro overtog magten efter sin bror i 2008 påbegyndte han en reformbølge, som stadig er i gang. Cubanerne siger lidt populært, at de vågner op til en ny lov
hver dag.
Cubanerne kan i dag frit handle huse og biler, starte private virksomheder og rejse på ferie i udlandet. Vareudbuddet er desuden markant større, og konkurrencen mellem de mange nye små virksomheder gør, at kvaliteten på
mange varer og serviceydelser også er stigende.
Det gælder også på det kulinariske område, og med
lidt råd og vejledning kan man få nogle særdeles gode
madoplevelser i Cuba.
På andre områder er alt dog ved det gamle i Cuba, og man
skal stadig helst ikke ytre sig imod systemet. Hvordan det
ender, må tiden vise, men Cuba er under alle omstændigheder inde i en spændende udvikling.
Pensionisterne tager sig en god kop kaffe og et slag domino i skyggen. Uanset trange vilkår
formår cubanerne at få det bedste ud af livet.
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naturmedicin, restauranter og forskellige
kulturinstitutioner. Før revolutionen i 1959
var der mange kasinoer og endda opiumshuler og bordeller i Chinatown, men de blev
lukket ned ved systemskiftet, og herefter
frøs Chinatown i tiden og forblev uforandret
helt frem til begyndelsen af 1990’erne. I dag
sættes også husene i Chinatown i stand.
Efter denne gåtur skal vi opleve endnu et
højdepunkt på en cubarejse. Vi fordeler
os i en række fine, gamle amerikanerbiler
og kører afsted med kalechen nede for at
opleve endnu et par bydele: det fine, gamle
Miramar-kvarter, hvor rigmandsvillaer ligger
side om side, og det moderne Vedado-kvarter. Bilerne er de rene kunstværker – mange
af dem er 60 år gamle, og de passes og plejes til perfektion af deres ejere.
Herefter er resten af dagen og aftenen på
egen hånd.
Dag 4. Havana, fridag med
mange muligheder
Vi mødes til morgenmøde med rejselederen på
et af vores minihoteller. Det er store fridag i
Havana, og rejselederen vil komme med forslag til, hvad man kan opleve.
Er man til strand og vand, kører der hele tiden
busser til strandene udenfor Havana, som er
helt i verdensklasse med hvidt sand og azurblåt vand. I kan også komme på sightseeing

Cafe El Escorial på Plaza Vieja i Havana laver
byens bedste kaffe.
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i Havana og omegn, f.eks. med Hop on-Hop
off-busserne, der koster ca. 10 CUC pr. dag.
Her kommer I bl.a. forbi den berømte revolutionsplads, det gamle mafiahotel Nacional, det
tidligere rigmandskvarter og meget mere. Om
aftenen kan de, som har lyst, gå ud med rejselederen for at høre god cubansk musik
Dag 5. Havana - Trinidad,
indlogering midt i UNESCO-idyllen
Efter morgenmaden tjekker vi ud og mødes
med al vores bagage på havnepromenaden,
hvorfra der er afgang med vores bus.

”

dans, som blev resultatet af importen af de
mange afrikanske slaver i kolonitiden.
Dag 6. Trinidad, gåtur i den smukke by
Trinidad er måske den smukkeste af alle spanske kolonibyer. Pastelfarvede palæer og huse,
brostenslagte gader og en stemning fra en
anden tid gør et besøg i denne by til noget helt
særligt. Vi skal være her yderligere tre dage og
har god tid til at falde ind i byens stemning og
blive dus med det hele.

Efter morgenmaden går vi tur i Trinidad, inden
solen bliver alt for stærk. På turen rundt i de
stemningsfulde gader vil
Vi kører tværs over Cuba til
rejselederen fortælle om
Trinidad næsten helt ude ved
byens historie og meget
havet, og vi bliver sat af på en
mere. Byen havde sin
af byens pladser og går derfra
storhedstid i første halvtil vores minihoteller, som ligger
del af 1800
-tallet, da
tæt på hinanden. Om eftermidVi fordeler os i en række Trinidad var førende på
dagen går vi en orienteringstur i
fine, gamle amerikaner- sukkerproduktion i Cuba.
centrum – det er et forholdsvist
biler og kører afsted
Hovedrige sukkerbaroner
lille område, så vi lærer hurtigt
med kalechen nede for fik bygget palæer til sig
at finde rundt selv.
at opleve endnu et par
selv i centrum af byen,
bydele
og selvom de rige famiMiddagen indtages i vores
lier efter revolutionen
respektive minihoteller, og dem,
som har lyst, mødes igen efter middagen for mistede store dele af deres jordbesiddelser,
at gå sammen op i musikgaden, hvor spille- står palæerne stadig smukt som minde om en
stederne ligger side om side. Her spilles der tid, hvor pengene flød i Trinidad.
op til dans 365 dage om året i de mest populære latinamerikanske stilarter som son, salsa, Undervejs på gåturen kigger vi ind på en
chacha og bolero. På et af spillestederne kan cubansk folkeskole (hvis det er muligt) og
man også opleve den afrocubanske musik og hører om det cubanske skolesystem. De

På vores sidste dag i Havana har vi tid på egen hånd. Mange vil nok gå en tur ned på Katedralpladsen og
nyde stemningen en sidste gang.

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 i dag.
Trinidad er også kendt for sine små hyggelige spillesteder, som ligger side om side i hovedgaden.
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CIENFUEGOS
Denne majestætiske by, som ligger smukt ved
Jaguabugten på Cubas sydlige kyst, blev grundlagt
i midten af 1800-tallet af en gruppe franskmænd
og er derfor hjemsted for landets eneste Triumfbue. Byen var meget velhavende på grund af sin
førende position inden for sukkerproduktion, og
ned mod vandet ligger således en lang række
smukke villaer fra den tid. Byen har et fint teater,
som blev bygget af en hovedrig slavehandler.
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cubanske børn har en fantastisk udstråling
og en umiddelbarhed, som er er god til at
smelte hjerter.
Vi kommer også forbi et stort kunsthåndværkermarked, hvor der vil være lidt fritid, og i de
nærliggende gader ligger mange gallerier med
spændende kunst til rimelige priser.
Resten af dagen og aftenen er til fri disposition. I kan spise på jeres minihotel eller gå ud
i byen. Efter Rauls reformer er der dukket en
perlerække af private restauranter op i byen,
som alle konkurrerer på maden og udsmykningen af lokalerne. Vi ses højest sandsynligt i
musikgaden senere på aftenen.
Dag 7. Trinidad, en tur til stranden
Om formiddagen skal vi ud og dyppe tæerne
i Det Caribiske Hav. Der er ca. 12 km ud til
Ancon-stranden, som er en af de bedste på
sydkysten. Der findes kun meget få hoteller på den meget fredelige og lange, hvide
sandstrand.
Det er oplagt at gå en tur ud til pynten og
naturligvis at tage en forfriskende svømmetur i havet. Det er også muligt at leje snorkeludstyr, hvis man har lyst til at se, hvordan livet under havoverfladen tager sig ud.
Resten af dagen og aftenen er til fri disposition, men rejselederen tager eventuelt interesserede med på sightseeing i byen.

Dag 8. Trinidad, en fridag
med forskellige muligheder
Trinidad ligger nærmest perfekt med ryggen
til bjergkæden og fronten mod Det Caribiske
Hav. For naturelskere er området omkring
byen derfor det rene paradis. Dagen i dag
er til fri disposition, og det vil være oplagt
for mange at tage på
opdagelse i naturen. Rejselederen kan hjælpe med
at arrangere de forskellige
udflugter.

”

Dag 9. Trinidad - Cienfuegos
Efter morgenmaden kører vi i minibusser eller
taxa til byen Cienfuegos, som ligger lidt længere vest på ved Jaguabugten. Køreturen går
delvis langs Det Caribiske Hav og med de
smukke Escambray-bjerge på landsiden.

Trinidad ligger nærmest

Vi ankommer ved middagstid og bliver fordelt på minihoteller rundt om i byen. En
gyngestol på terrassen er et
godt bud på et par timers
afslapning efter indkvartering.
Man kan også gå ture på egen
hånd i det gamle rigmandskvarter Punta Gorda eller langs
havnepromenaden.

Man kan allerede hjem- perfekt med ryggen til
mefra booke en udflugt til bjergkæden og fronten
Topes de Collantes i det mod Det Caribiske Hav
smukke højland bag ved
byen. På denne udflugt besøger I et kaffehus
og vandrer sammen med en lokalkendt guide Middagen om aftenen indtages formentlig på
i smuk natur til et eventyrligt vandfald, hvor jeres minihotel.
der er mulighed for at bade i det naturlige
Dag 10. Cienfuegos,
bassin under selve vandfaldet.
sightseeing i UNESCO-verdenarv
I kan også hjemmefra booke en udflugt med Efter morgenmaden går vi sammen ind til censejltur ud til Cayo Blanco-øen inklusive snork- trum langs den smukke havnepromenade. Det
ling på koralrevet og frokost på stranden. Man er en tur på en lille times tid, så tag et par
behøver ikke være nogen stor vandhund for gode vandresko på.
at få en fantastisk oplevelse ud af det - sejlCienfuegos blev grundlagt i midten af
turen er i sig selv en oplevelse.
1800-tallet, da flere franskmænd efter salget
Om aftenen mødes vi på en af de mange af Louisiana til englænderne i det nuværende
gode restauranter og nyder en middag sam- USA søgte ud i verden for at starte forfra. Den
men på vores sidste aften i den dejlige by. Og daværende spanske guvernør Cienfuegos gav
en gruppe franskmænd lov til at bygge en by
musikgaden ligger der jo stadigvæk.

Restaurant Museo 1514 i Trinidad er et godt eksempel på byens nye
restaurantscene.

I Trinidads centrum skal man ikke bekymre sig om biltrafikken. Derimod kan man
godt regne med, at hestevogne fylder i gadebilledet.
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VIÑALESDALEN
Viñalesdalen 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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ved Jaguabugten, og som tak herfor opkaldte
de byen efter ham. Det blev et succesprojekt, da franskmændene ud over at bygge en
meget smuk og majestætisk by også hurtigt
blev førende i Cuba indenfor
bl.a. sukkerproduktion.
I dag er centrum af Cienfuegos på UNESCOs verdensarvliste, og byen ligner ikke
nogen anden i Cuba. Ved
den centrale plads ser vi bl.a.
i bedste franske stil Cubas
eneste
triumfbue,
som
franskmændene byggede til
minde om uafhængigheden
fra Spanien i 1901.

Viñalesdalen er det smukkeste naturområde i
Cuba. De såkaldte Mogotesbjerge har næsten
surrealistiske former. På markerne for foden af
bjergene dyrkes der blandt andet tobak, majs
og mange forskellige frugter.

unde sig selv oplevelsen med de særdeles
venlige heste, som er vant til at lunte af sted
med uerfarne turister. Vi ledsages også af et
par kyndige "cowboys", som har fuldstændigt
styr på vores heste.

Selve byen Viñales, som vi
ankommer til først på eftermiddagen, er det rene idyl,
hvor tiden nærmest er gået
i stå. Når vi først har sat os
i gyngestolen på verandaen
på vores minihoteller med
udsigt til bjergene og et glas
rom eller en juice i hånden,
er det ikke sikkert, vi har lyst
til at rejse os igen.

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.

Viñalesdalen er det
smukkeste naturområde i Cuba. De såkalde
Mogotes-bjerge har
næsten surrealistiske
former

Resten af dagen er til fri disposition. Rejselederen kan komme med forslag til aktiviteter.
Hvis man ikke har lyst til at spadsere tilbage
til sit minihotel, er det nemt og sjovt at tage
en cykeltaxi.
Dag 11. Cienfuegos - Viñales
Vi kører videre vestpå til den idylliske by
Viñales, som ligger i Pinar del Rio-provinsen.
Dette område er verdenskendt for dyrkning af verdens fineste tobaksblade, og vi
får naturligvis en grundig introduktion til
cigartraditionen af rejselederen under vores
ophold i Viñales, hvor vi også kommer på
besøg hos en tobaksbonde.

Så er det jo heldigt, at resten af dagen er til
fri disposition. Om aftenen mødes vi for at
gå ud og høre musik sammen på et af byens
mange spillesteder, hvor lokale salsaorkestre
kappes om at forkæle vores øregange med
levende musik.
Dag 12. Viñales, på hesteryg ud i dalen og
besøg hos tobaksbonde
Cuba er på mange måder et levende museum.
Oksekærrer og cowboys på hesteryg er et
almindeligt syn i landet. I dag skal vi selv på
hesteryg ud i dalen et par timer. Man kan
også vælge at tage turen på gåben, men har
man bare den mindste smule lyst, bør man

Musikken er allestedsnærværende i Cuba. Det er klart, at der tjenes penge på at spille for turisterne, men cubanerne kan simpelthen ikke lade være. De har ganske enkelt musik i blodet.

Vi mødes om aftenen til afskedsmiddag på
en af byens gode restauranter, og de, som
har lyst, kan tage sammen på et af musikhusene – måske skal rundrejsen sluttes af med
en dans.
Dag 13. Viñales - Havana
og hjemrejse til Danmark
Vi kører med bussen tilbage til vores udgangspunkt – lufthavnen uden for Havana – for at
påbegynde hjemrejsen. Rejselederen tager
med i lufthavnen og hjælper med alt det praktiske derude. Lige inden paskontrol og sikkerhedstjek siger vi farvel til hinanden efter en
forhåbentlig fantastisk rundrejse.
Dag 14. Ankomst til Danmark
Vi ankommer til Danmark ved middagstid.

I udforsker Viñalesdalen på hesteryg med engelsktalende guider og ”turistvenlige” heste.
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Autentiske Cuba
Hele øen, 15 dage - med dansk rejseleder

Havana

Viñales

Trinidad
Camagüey

Denne autentiske rundrejse går øen rundt fra skønne Havana i vest til de
historiske byer Gibara og Camagüey i det østlige og centrale Cuba, videre til
smukke Trinidad på sydkysten og til Viñales i det vestlige Cuba. Vi kommer tæt
på cubanerne, lytter til deres historier og oplever deres enorme gæstfrihed på
nært hold, når vi indkvarteres på charmerende, familiedrevne minihoteller, de såkaldte
casas particulares, som er et resultat af de nye vinde, der blæser over Cuba. Transporten
på det lange stræk foregår med fly, og på de kortere stræk med med egne busser.

Gibara
Hoguin

Vores rejseleder tager imod os i Havana og viser os den sanselige by, hvis gader er som
en filmkulisse. Husene er fra det 16., 17. og 18. århundrede, og stilen spænder fra elegant rokoko til art nouveau og art deco.
Store dele af Old Havana er efterhånden sat smukt i stand, mens andre dele af byen stadig er i forfald. Det giver nogle interessante
kontraster, som vi oplever på vores gåture rundt i byen.
Vi flyver herefter til Holguin i det sydøstlige Cuba og har to hele dage i den lille fiskerby Gibara – et møde med det autentiske Cuba,
hvor tiden synes at stå stille. Gibara rummer masser af historie fra dengang, hvor Columbus gik i land for mere end 500 år siden
– glæd jer til at høre vores rejseleders spændende beretninger.
Den UNESCO-beskyttede by Camagüey er næste stop – en by med krogede gader og smukke pladser som vi er meget begejstret
for – og herefter er vi fremme til Trinidad, som mange anser for at være Cubas smukkeste by. Her finder vi pastelfarvede huse og
brostensbelagte gader, der emmer af historie fra sukkerbaronernes tid. Vi oplever den gode stemning i byen og har også tid til en
tur til stranden og en dukkert i havet.
Rejsen slutter i Viñales i den vestlige ende af øen – et af Cubas smukkeste og mest særprægede naturområder, der også lægger
jord til verdens bedste tobaksblade. Vi oplever naturen på hesteryg og slapper af i en gyngestol på vores minihoteller. På denne
rundrejse har vi god tid til at opleve både musik, kunst og den særlige stemning i Cuba, det meste af tiden, sammen med rejselederen, andre gange på egen hånd.

Cuba er et meget fotogent land. De klare farver, solskin og fornemmelsen af ”svundne tider” giver gode billeder.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Havana
Afrejse fra Danmark og ankomst til Havana. Vi bliver fordelt
på minihoteller i Centro og sidegaderne omkring Malecon,
byens havnepromenade.

Dag 2.

Havana, gåtur til byens fine gamle pladser
Sightseeing i det historiske Havana med bl.a. de fem vigtigste pladser og i Hemingways fodspor. Også et kig ind i
nogle af byens mange spændende gallerier.

Dag 3.

Havana, en dag på egen hånd
Vi mødes om morgenen og får tips af rejselederen til, hvad
vi kan bruge dagen til. Måske en tur i amerikanerbil eller
med bussen til stranden for at bade i Det Caribiske Hav.
Rejselederen laver også alternativ sightseeing.

Dag 4.

Havana - Holguin - Gibara
Vi flyver fra Havana øst på til Holguin, hvorfra vi kører det
sidste stykke ud til Gibara, en lille autentisk perle ved
kysten, som endnu er ukendt for de fleste turister.

Dag 5.

Gibara, gåtur i byen og et dyp i ungdommens kilde
Gåtur i den yndige fiskerby. Her hører vi spændende historie fra dengang, hvor Columbus gik i land og mødte indianere, der røg på cohiba – det indianske ord for cigar, som
spanierne tog til sig. Vi udforsker også nogle grotter og
bader i ungdommens kilde.

Dag 6.

Gibara, fridag med forskellige muligheder
Vi har en dag til afslapning i skønne Gibara. En oplagt
mulighed i dag er en snorkeltur fra stranden, eller måske
salsaundervisning, romsmagning eller andre spædende ting
– rejselederen hjælper med at arrangere.

Dag 7.

Gibara - Camagüey
Vi tager bussen til den gamle velhaverby Camagüey, hvis
centrum er på UNESCOs verdensarvliste.

Dag 8.

Camagüey, byrundtur
Vi går en tur rundt i verdensarven og ser de smukke bygninger fra dengang, hvor byen var centrum for Cubas
kvæghandel og som følge deraf meget velhavende.

Dag 9.

Camagüey - Sukkermølledalen - Trinidad
På vej til Trinidad besøger vi Sukkermølledalen for at se
en tidligere sukkerbarons smukke hacienda. Vi ankommer
til skønne Trinidad og indlogeres i byens maleriske centrum, og om aftenen mødes vi i musikgaden for at høre
gode rytmer.

Havana - Gibara - Camagüey Trinidad - Viñales

Dag 10. Gåtur i Trinidads verdensarv og måske en strandtur
Trinidad er en smuk spansk koloniby med brostensbelagte
gader og prægtige pastelfarvede palæer. Vi går tur i herlighederne om formiddagen, og om eftermiddagen er der
mulighed for at køre en tur til Det Caribiske Hav 12 km fra
byen og tage en svømmetur i det azurblå hav (strandturen
er dog for egen regning).
Dag 11. Trinidad, fridag
Fridag til at nyde vidunderlige Trinidad, tage på stranden
eller ud i den unikke natur omkring byen. Rejselederen er
klar med mange gode råd. Man kan evt. booke udflugter
hjemmefra, f.eks. en tur til Topes de Collantes med vandring i højlandet.
Dag 12. Trinidad - Viñales
Vi kører videre med bussen til stemningsfulde Viñales og
Cubas smukkeste naturområde Viñalesdalen med de fantastiske Mogotesbjerge.
Dag 13. Viñales, på hesteryg ud i dalen
Udflugt i den spektakulære Viñalesdal med besøg hos
tobaksbonde.
Dag 14. Hjemrejse
Turen går nu tilbage til lufthavnen uden for Havana, hvor
hjemrejsen begynder.
Dag 15. Ankomst til Danmark
Vi ankommer til Danmark ved middagstid.
Det er muligt at leje en amerikanerbil med chauffør en time eller to for en rimelig
pris. En køretur rundt i Havana med kalechen nede er en sjov oplevelse.
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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 på vej mod bedre
tider. De smukke gamle huse og pladser i Old Havana
bliver nænsomt sat i stand, og det private initiativ
blomstrer med nye restauranter, cafeer og gallerier.
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Dag 1. Ankomst til Havana
I ankommer til Havana, og efter paskontrol og
bagageudlevering tager rejselederen imod i
ankomsthallen. Rejsen starter på fornemmeste vis og med et historiske vingesus, når vi
stiger ind i den ventende kortege af Chaikas
- russiske limousiner, som, før de blev taxaer,
var ejet af Fidel Castro. Limousinerne blev
brugt til at fragte ham selv og en stribe af
store statsledere rundt på øen.

”

men 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.
Herudover ser vi Plaza San Francisco, Plaza
Vieja og Parque Central.

I løbet af dagen kigger vi også indenfor i
nogle af byens mange spændende kunstgallerier. Cubanere har en særlig kunstnerisk
Vi kører samlet til Malecon, byens havnefront, åre, og der opstår hele tiden nye, gode galhvor vi indkvarteres tæt på
lerier både i Havana og i
hinanden på minihoteller i
resten af landet. På vores
Centro på selve Malecon’en
vej op ad Obispo’en, strøgog i sidegaderne.
gaden i den gamle bydel,
går vi i Ernest Hemingways
Dag 2. Havana, gåtur i
fodspor og passerer Hotel
Vi kører samlet til
den gamle bydel
Ambos Mundos, hvor forMalecon, byens havne- fatteren boede en rum
Vi mødes på Malecon efter
front, hvor vi indkvarmorgenmaden og skal i dag
tid og skrev nogle af sine
teres tæt på hinanden
rundt på gåben i det gamle
berømte romaner.
på minihoteller på
Havana, som bærer et
selve Malecon’en og i
smukt vidnesbyrd om den
Vi kommer forbi natiosidegaderne
spanske kolonitid men også
nalteateret, som efter en
om det socialistiske Cuba og
gennemgribende
renovedet nye spirende Cuba, som er ved at vokse ring er en af Cubas smukkeste bygninger,
frem. Vi går ind i det historiske Havana, som og den gamle parlamentsbygning El Capitomed god grund er på UNESCOs verdensarvli- lio, der er en tro kopi af Kongresbygningen i
ste. Her oplever vi kolonitidens Havana, som Washington. Overalt i det gamle Havana opleda spanierne styrede øen.
ver vi smuk arkitektur – ofte, som nationalteateret, renoveret efter alle kunstens regler,
Vi går rundt til byens fem vigtigste pladser: men også forfaldne bygninger, der venter på,
Plaza de Armas, som blev grundlagt sam- at velhavende investorer rykker ind.

Om aftenen kan man vælge at spise ude (rejselederen kender mange gode steder), eller
man kan nyde maden på minihotellet, som
ofte laver særdeles udmærket mad.
Dag 3. Havana, evt. køretur med
amerikanerbil eller sightseeing
Vi mødes til morgenmøde på et af vores minihoteller. Vi har en dag på egen hånd i Havana,
men de som har lyst kan tage med rejselederen på sightseeing i Centro og Chinatown.
Er man til strand og vand, kører der hele tiden
busser til strandene udenfor Havana, som
er i verdensklasse med hvidt sand og azurblåt vand. I kan også komme på sightseeing
i Havana og omegn, f.eks. med Hop on-Hop
off-busserne, der koster 10 CUC pr. dag. Her
kommer I bl.a. forbi den berømte revolutionsplads, det gamle mafiahotel Nacional, det tidligere rigmandskvarter og meget mere.
Alternativt kan man tage turen rundt i gamle
amerikanerbiler, som der stadig er mere end
60.000 af på gaderne i Cuba. Det er ikke urimeligt dyrt at hyre en gammel Chevrolet eller
Cadillac en time eller to - og det er en stor
oplevelse. Mange er deciderede kunstværker
og fremstår, som da de var nye for omkring
60 år siden.
Om aftenen kan de, som har lyst, mødes med
rejselederen for at gå ud og høre noget god
cubansk musik.

Katedralpladsen i Havana er en af de smukkeste i byen. Katedralen blev bygget af de spanske koloniherrer og stod færdig i 1777.
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Dag 4. Havana - Holguin - Gibara
Rejsen går nu videre øst på til skønne Gibara.
Dagen er en rejsedag, og tidspunktet for
indenrigsflyvningen kan ikke fastsættes på
forhånd. Afhængig af flytiden har vi evt. formiddagen til rådighed i Havana før afgang
eller eftermiddagen i Gibara.
Det ligger fast, at når vi er landet i Holguin,
kører vi det sidste stykke i bus ud til kysten
til den lille forholdsvis ukendte by Gibara, der
ligger højt på vores hitliste. Her indlogeres
vi på charmerende minihoteller midt i det
autentiske Cuba og snuser den friske havluft
direkte ned i lungerne.

bjerge – en prægtig udsigt. Det var herfra,
Columbus så mere end 100 indianske roere,
som han skrev begejstret om i sin dagbog.
Vi fortsætter videre ud af byen, mens vi betragter det herlige liv, som udspilles på vores vej.
Vi slipper bylivet og fortsætter videre ud i den
frodige natur, her finder vi efter en ca. halv
times rolig vandring ad små stier indgangen
til en af områdets over 100 km grotter, de
fleste af dem uudforsket.

”

vi byens cigarfabrik, som producerer en del
af øens meget berømte cigarmærker. Her
er både en afdeling for cigarer, der sælges i
Cuba, og cigarer, der eksporteres til udlandet.
Vi bliver desværre nødt til at tage forbehold
for, at cigarfabrikker i Cuba kan lukke i perioder uden forvarsel.
Tilbage i byen kan vi slå os ned på byens torv
for at nyde udsigten til hverdagsliv. Der fiskes
flittigt i lagunen, og et aftensmåltid, der inkluderer fisk og skaldyr, er oplagt i Gibara.

Dag 5. Gibara, byvandring i
det autentiske Cuba
Vi skal på opdagelse i Gibara i dag, en enestående by som er uberørt af den turiststrøm, man ser mange andre steder i Cuba i
dag. Byen gemmer på masser af spændende
historie. Det var i dette område, at Columbus første gang sendte en af sine kaptajner
i land i 1492, og han blev ovenud begejstret
over det, der mødte ham. Inde på land sad
indianerne og røg på noget, de kaldte cohiba
– deres ord for tobak, som senere blev synonymt med de berømte cubanske cigarer.

Her er ikke tale om en
Dag 6. Gibara,
oplyst grotte med veltid på egen hånd
anlagte gangbroer, men
Vi har i dag en fridag i eneen grotte som naturen
stående Gibara. En af de
har lavet den, så vi tager
oplagte muligheder er at
hjelme og pandelamper på
Vi skal på opdagelse i
og begiver os ind i grotten
Gibara i dag, en enestå- tage på en kort sejltur over
med vores lokale grotteeksende by som er uberørt bugten til den lille, men fine
pert. I grotten kan vi opleve
af den turiststrøm, man strand, eller simpelthen
flere typer flagermus, og
ser mange andre steder bare at gå på opdagelse i
denne helt fantastiske by,
33 meter nede, så langt
i Cuba
som har levet sit eget rolige
som vi kan komme – det
sidste stykke ned ad en lille stige – ligger liv i mange, mange år. Her er hele tre store
den underjordiske sø, hvor det siges, at man smukke pladser, hvor man kan sætte sig og
kan tage en foryngelsessvømmetur. Det bli- nyde stemningen og betragte de lokale, som
ver spændende at se, hvordan vi tager os ud, mødes for at tale om løst og fast, mens børnene løber omkring og leger.
når vi kommer ud i dagslyset igen.

Vi går op gennem byen og skuer ud over
bugten og de omkringliggende sadelformede

Efter dette oplevelsesrige besøg går vi tilbage ad stien til byen, og undervejs besøger

Man kan også sætte sig i sit minihotel med
en god bog eller gå op på tagterrassen på et

Cubanerne har røget cigarer altid, og Columbus har
Der passes godt på de gamle amerikanerbiler. Først og fremmest fordi cubanerne ikke har mulighed for
beskrevet de cigarrygende lokale i sin dagbog fra 		 at købe reservedele som følge af den amerikanske handelsblokade.
1492, da han ankom til Gibara.
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GIBARA
Columbus lagde til ud for Gibara allerede i
1492, men byen er i turistmæssig henseende en helt ny plet på kortet. Derfor har
vi den i stor udstrækning for os selv, og det
er vi glade for. Byen er en lille, stille perle,
der ligger smukt ned til havet og med højlandet i baggrunden.
Der venter mange oplevelser i grotterne
udenfor byen, man kan vandre i bjergene
og sejle ud til en lille strand.

!
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af byens hyggelige små boutiquehoteller og
nyde udsigten og en kølig forfriskning. Rejselederen arrangerer gerne kurser i både dans
og romsmagning og naturligvis også cigarrygning på dette sted, hvor europæerne for
første gang i historien så en cigar.
Dag 7. Gibara - Camagüey
Vi afhentes i dag af bussen, og sætter kursen
mod Camagüey i det centrale Cuba.
Vi er fremme i løbet af eftermiddagen og
indlogeres på vores minihoteller, hvorefter vi
har et par timers afslapning, inden vi mødes
igen til fælles middag.
Dag 8. Camagüey, gåtur i
UNESCO-verdensarven
Camagüey er 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 starter dagen med et par timers spændende byvandring, hvorefter vi stiger på
vores cykeltaxaer, der vil bringe os endnu
mere rundt i den pragtfulde by med krogede
gader, smukke pladser og mange kirker. Derefter er der frokost, og resten af dagen er fri
til selv at gå på opdagelse.

Dag 9. Camagüey Sukkermølledalen - Trinidad
Efter morgenmad fortsætter vi til Trinidad.
Inden vi når helt frem til Trinidad, stopper vi i
Sukkermølledalen, 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.

”

Fremme i Trinidad bliver vi sat af på en af
byens pladser, og herfra går vi til vores minihoteller, som ligger tæt på hinanden. Rejselederen giver en kort introduktion til byen og
viser os bl.a., hvor musikgaden ligger. Her ligger spillestederne side om
side, og 365 dage om året
spilles der op til dans i de
mest populære latinamerikanske stilarter som son,
salsa, chacha og bolero.
Vi stiger på
Byens centrum er ikke
større, end at man herefter selv kan finde rundt, så
måske mødes vi om aftenen
til en forfriskning og noget
musik.

Byen havde sin storhedstid i første halvdel af
1800-tallet, da Trinidad var førende på sukkerproduktion i Cuba. Hovedrige sukkerbaroner fik bygget palæer til sig selv i centrum af
byen, og selvom de rige familier efter revolutionen mistede store dele af deres jordbesiddelser, står palæerne stadig smukt som minde
om en tid, hvor pengene flød i Trinidad.

vores
cykeltaxaer, der vil
bringe os endnu mere
rundt i den pragtfulde
by med krogede gader,
smukke pladser og
mange kirker

Dag 10. Trinidad, byens seværdigheder
Efter morgenmaden går vi tur i Trinidad,
inden solen bliver alt for stærk. På turen

Der køres friske råvarer ind fra landet hver dag, som cubanerne kan købe fra små boder. Supermarkeder
findes ikke endnu.
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rundt i de stemningsfulde gader vil rejselederen fortælle om byens historie og meget
mere. Trinidad er måske den smukkeste
af alle spanske kolonibyer. Pastelfarvede
palæer og huse, brostenslagte gader og en
stemning fra en anden tid gør et besøg i
denne by til noget helt særligt.

Efter Rauls spæde reformer
er der startet en perlerække
af private restauranter i
byen, som alle konkurrerer
på maden og udsmykningen
af lokalerne. Det gør det
nemt for os at finde noget
frokost, inden dem, der har
lyst, mødes midt på eftermiddagen for at tage på en
udflugt til stranden.

Vi deler nogle taxier (på egen regning) og
nyder det lune Caribiske Hav. Ud over badning
og solbadning er det oplagt at gå en tur langs
stranden de tre kilometer ud til pynten.

MANGE MÅLTIDER
INKLUDERET
På denne rejse er morgenmaden
inkluderet alle dage. Herudover
har vi inkluderet to frokoster og
hele seks middage, men vi har
ikke på forhånd fastlagt, hvilke
dage de inkluderede måltider ligger.
På denne måde kan rejselederen
altid vælge det bedste til os, når
vi f.eks. kommer forbi nogle gode
råvarer, eller når det passer ind i
programmet de enkelte dage.

Stemningsbilleder fra Trinidad, hvor alt synes at være afstemt i fine pastelfarver.
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CUBAS CHARMERENDE MINIHOTELLER
På Autentiske Cuba bor vi på charmerende minihoteller, de såkaldte casas particulares, som er
private hjem, der drives på bed & breakfast-basis.
Minihoteller er dukket frem, efterhånden som styret har lempet lidt på reglerne og givet private
lov til at drive virksomhed. Værelserne har altid
eget bad og toilet, og de er altid meget rene, men
indretningen kan måske nogle gange få os til at
trække lidt på smilebåndet. Denne type indkvartering giver mulighed for at få et sjældent indblik
i en cubansk families hverdag.
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Autentiske Cuba
Hele øen, 15 dage

Undervejs kan man nyde stilheden og udsigten og samle smukke hvide koraller. Tilbage i
byen er aftenen til fri disposition.
Dag 11. Trinidad, tid på egen hånd
Trinidad ligger smukt med ryggen til en
bjergkæde og fronten mod Det Caribiske
Hav. På denne fridag er det derfor oplagt for
mange at tage på opdagelse i naturen, hvis
man ikke bare vil slappe af på byens cafeer
og pladser. Rejselederen kan hjælpe med at
arrangere de forskellige udflugter.
Man kan allerede hjemmefra booke en udflugt
til Topes de Collantes med besøg i et velduftende kaffehus og vandring gennem tropisk
regnskov. Med på turen er en lokal guide,
der kender alt til områdets flora og fauna.
Vandringen bringer jer frem til et eventyrligt
vandfald, hvor I har mulighed for at bade i det
naturlige bassin under selve vandfaldet.
Dag 12. Trinidad - Viñales
Bussen kører os videre til Viñalesdalen, et af
Cubas smukkeste naturområder. De såkaldte
Mogotesbjerge har næsten surrealistiske
former. På markerne for foden af bjergene
dyrkes der tobak, majs og mange forskellige
rodfrugter. Mango er en af verdens sundeste
frugter, og i Viñales har man mere end 20 forskellige sorter. Selve byen Viñales er det rene

”

idyl, hvor tiden nærmest er gået i stå. Når vi
først har sat os i gyngestolen på verandaen
på vores minihoteller med udsigt til bjergene
og et glas rom eller en juice i hånden, er det
slet ikke sikkert, vi har
lyst til at rejse os igen.
Men op af gyngestolen skal vi dog efter et
stykke tid. Vi mødes igen
til en lille gåtur og orienEt af turens
tering i byen.

heste, som er vant til at lunte af sted med
uerfarne turister. Vi ledsages naturligvis af et
par kyndige "cowboys", som har fuldstændigt
styr på vores heste.

Et af turens højdepunkter er et besøg hos en
cubansk bondemand, som
dyrker tobak, kaffe og
meget mere. Han demonhøjdepunkstrerer
cigarrulningens
ter er et besøg hos en
kunst, og derefter dækkes
cubansk bondemand,
der op til en god landfroResten af dagen har vi
som dyrker tobak, kaffe
kost med en formidabel
til fri disposition. Måske
og meget mere
udsigt til den særprægede
mødes vi om aftenen på
natur. Efter frokosten rider
Casa de La Musica for
at høre et af de lokale salsaorkestre. Der er vi tilbage til byen og har resten af dagen til
oplagt at indtage aftensmaden forinden på egen disposition.
vores egne minihoteller.
Senere mødes vi igen til fælles afskedsmiddag.
Dag 13. Viñales, udflugt i dalen
Dag 14. Viñales og hjemrejse
og besøg hos tobaksbonde
Cuba er på mange måder et levende museum. Efter en tidlig morgenmad kører vi til lufthavOksekærrer og cowboys på hesteryg er et nen ved Havana for at påbegynde hjemrejsen.
almindeligt syn i landet. I dag skal vi selv på Rejselederen følger os til lufthavnen og hjælper med det praktiske, og lige inden paskonhesteryg ud i dalen nogle timer.
trollen vinker vi farvel efter en forhåbentlig
Hele turen kan man også vælge at tage på fantastiske rundrejse i det autentiske Cuba.
gåben, men har man bare den mindste smule
lyst, bør man unde sig selv oplevelsen med at Dag 15. Ankomst til Danmark
sidde i sadlen på en af de særdeles venlige Vi ankommer til Danmark ved middagstid.

Viñalesdalen med Mogotesbjergene er et af Cubas smukkeste naturområder og et dejligt, fredfyldt sted at afslutte rundrejsen.
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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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