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Cuba - mageløse oplevelser, jul og nytår
Udflugter m/engelsktalende lokalguide - tilkøb yderligere udflugter

14-16 dage:  3 eller 4 nætter Havana • 2 nætter Viñales-dalen • 3 nætter Trinidad •  
 4 eller 5 nætter på stranden i Varadero eller Jibacoa

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Fly t/r København - Amsterdam/Paris - Havana t/r (mulighed for at flyve fra/til  
Billund eller evt. Aalborg såfremt det er med KLM ud og hjem mod eventuelt  
tillæg. Forhør ved bestilling)

 5 Følgende transporter i Cuba:  
-  Havana Lufthavn-Havana (i gåafstand til jeres minihotel)  
-  Havana - Viñales-dalen minihotel (i gåafstand til jeres Minihotel)  
-  Viñales-dalen minihotel - Trinidads gamle bydel (i gåafstand til jeres minihotel)  
- Trinidad gamle bydel (i gåafstand til jeres minihotel) - Santa Clara - Varadero  
 Hotel eller Jibacoa Hotel  
- Varadero Hotel eller Jibacoa Hotel - Havana Lufthavn

 5 Følgende sightseeing med engelsktalende lokalguide 
-  Byvandring i det gamle Havana - ca. 3 timer 
-  Ridetur eller Vandretur i Viñales-dalen - ca. 3 timer  
-  Santa Clara sightseeing med revolutionspladsen og Che Guevara mausoleum 

Dertil mulighed for tilkøb af to udflugter i henholdsvis Havana, og Trinidad (se 
udflugtspakke)

 5 14, 13 eller 12 nætter på minihoteller (casas particulares) og det valgte 
strandhotel - se under 'fordeling af nætter'

 5 Morgenmad alle dage

 5 All Inclusive på hotellet i Varadero og Jibacoa

 5 Alle lufthavnsskatter og brændstoftillæg (kr. 2007)

 5 Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

STRANDHOTEL MEMORIES JIBACOA (Forbeholdt + 16 år)

UDREJSE HJEMKOMST Barn A 
u. 7 år

Barn B 
u. 12 år

Antal
dage

19. dec 2018 03. jan. 2019 18.640 22.160 17.625 - - 16 dage

19. dec 2018 02. jan. 2019 15.990 19.215 15.145 - - 15 dage

20. dec 2018 03. jan. 2019 18.030 21.260 17.060 - - 15 dage

20. dec 2018 02. jan. 2019 16.795 19.735 15.995 - - 14 dage

    

STRANDHOTEL PARADISUS VARADERO

UDREJSE HJEMKOMST Barn A 
u. 7 år

Barn B 
u. 12 år

Antal
dage

19. dec 2018 03. jan. 2019 20.565 25.520 19.265 16.645 16.825 16 dage

19. dec 2018 02. jan. 2019 17.530 21.905 16.455 14.360 14.540 15 dage

20. dec 2018 03. jan. 2019 19.955 24.620 18.700 16.080 16.215 15 dage

20. dec 2018 02. jan. 2019 18.335 22.420 17.305 15.210 15.345 14 dage

    

NB: Vi opdaterer løbende vores rejser til Cuba af praktiske år- 
sager og på baggrund af tilbagemeldinger fra kunder og 
rejseledere. Det program, der fremgår af kataloget, kan derfor 
afvige fra det gældende program. Det gældende program kan 
altid ses på www.stjernegaard.dk.  

Pris pr. person 

Fordeling af nætter

 5 16 dage / 14 nætter  
Udrejse 19. dec. 2018 og hjemkomst 3. jan. 2019  
med følgende indkvartering: 
-  4 nætter i Havana på minihotel i standardværelse 
-  2 nætter i Viñales på minihotel i standardværelse 
-  3 nætter i Trinidads gamle bydel på minihotel i  
 standardværelse 
-  5 nætter i Varadero eller Jibacoa i standardværelse   
 Varadero: på Paradisus Varadero  
 Jibacoa: på Memories Jibacoa 

 5 15 dage / 13 nætter  
Udrejse 19. dec. 2018 og hjemkomst 2. jan. 2019  
med følgende indkvartering: 
-  4 nætter i Havana på minihotel i standardværelse 
- 2 nætter i Viñales på minihotel i standardværelse 
- 3 nætter i Trinidads gamle bydel på minihotel i  
 standardværelse 
- 4 nætter i Varadero eller Jibacoa i standardværelse 
  Varadero: på Paradisus Varadero  
 Jibacoa: på Memories Jibacoa 

 5 15 dage / 13 nætter 
Udrejse 20. dec. 2018 og hjemkomst 3. jan. 2019  
med følgende indkvartering: 
- 3 nætter i Havana på minihotel i standardværelse 
- 2 nætter i Viñales på minihotel i standardværelse 
- 3 nætter i Trinidads gamle bydel på minihotel i  
 standardværelse 
- 5 nætter i Varadero eller Jibacoa i standardværelse   
 Varadero: på Paradisus Varadero  
 Jibacoa: på Memories Jibacoa  

 5 14 dage / 12 nætter  
Udrejse 20. dec. 2018 og hjemkomst 2. jan. 2019  
med følgende indkvartering: 
- 3 nætter i Havana på minihotel i standardværelse 
- 2 nætter i Viñales på minihotel i standardværelse 
- 3 nætter i Trinidads gamle bydel på minihotel i  
 standardværelse 
- 4 nætter i Varadero eller Jibacoa i standardværelse  
 Varadero: på Paradisus Varadero  
 Jibacoa: på Memories Jibacoa

Små grupper
10-25 deltagere

Rejsen garanteres ved 10 deltagere



Prisen inkluderer ikke: 

 � Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 1.095 per  
person (over 70 år - tillæg på kr. 340). Tillæg for bagage kr. 220.  
Tillæg for afbestillingsværdi over kr. 30.000

 � Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse- 
forsikring - 6% af rejsens pris.

 � Visum til Cuba kr. 180

 � Ekspeditionsgebyr på kr. 200 pr. ordre

 � Drikkepenge til lokale guider og chauffører (beregn per person ca. 5  
cuc til guiden per sightseeing og ca. 5 cuc til chauffør per transport)

 � Der tages forbehold for yderligere skatter og brændstoftillæg

Særlig bemærkning om indkvartering 
(alle indkvarteringer er i eksisterende senge):
Havana minihotel: Maksimum 2 personer på værelset 

Vinales & Trinidad minihotel: maksimum 3 voksne på værelset  i  
eksisterende senge
Varadero strandhotel og Jibacoa strandhotel: Memories Jibacoa 
ikke for børn under 16 år / Paradisus Varadero maksimum 3 voksne eller 2 
voksne og 2 børn under 12 år i eksisterende senge hvoraf den ene seng kan 
være en dobbelt sovesofa

Tresengsværelse: Bemærk at et tresengsværelse ofte er et dobbelt-
værelse med en ekstra seng, og man derfor må forvente lidt trængsel

TILKØB: Udflugtspakke med  
engelsktalende lokalguide:
Pris pr. person .......................................kr. 495,-

Havana: Hemingways Havana, en halvdags udflugt til hans 
hjem, fiskelandsbyen Cojimar samt favoritbar i Havana

Trinidad: Introduktion til Trinidad, en halvdags udflugt i Trini-
dads gamle bydel

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - HavanaAfgang fra Danmark om morgenen og  
 ankomst til Havana først på aftenen. Indlogering i den gamle  
 bydel med nem adgang til alle byens herligheder.

Dag 2. Havana, udflugt i Old Havana. Udflugt rundt i det gamle  
 Havana med Raul, vores egen engelsktalende guide, med  
 besøg ved de smukke og stemningsfulde pladser og en smut  
 på Hemingways yndlingsbarer.

Dag 3. Havana, evt. udflugt i Hemingways fodspor (tilkøb). 
 Udflugt i Hemingways fodspor og til El Morro-fortet med  
 engelsktalende guide (tilkøb): Besøg i forfatterens smukt  
 indrettede villa uden for byen og i det lille fiskerleje Cojimar,  
 hvor han fiskede fra. På vej tilbage til Havana besøger I El  
 Morro-fortet bygget af de spanske koloniherrer i 1630.

Dag 4. Havana - Viñales. I kører ud på landet til den skønne by  
 Viñales, hvor I indkvarteres på casas particulares med kig til  
 hverdagsliv.

Dag 5. (Juleaften) Viñalesdalen. Sightseeing på hesteryg i dalen  
 med besøg hos bondemand, som ruller cigarer. Eftermid 
 dagen er fri til at nyde naturen og Viñales by, hvor tiden står  
 stille, og juleaften kan passende tilbringes på et af de lokale  
 spillesteder, hvor der spilles op til dans med de lokale.

Dag 6. Viñales - Trinidad. Videre til Cubas smukkeste by, Trinidad,  
 med minder fra kolonitiden og de velhavende sukkerbaroner.  
 Nyd sceneriet med toppede brosten og pastelfarvede huse.  
 Igen indlogeres I på charmerende casas particulares.

Dag 7. Trinidad, evt. byrundtur til fods (tilkøb). Guidet rundtur i 
 Trinidad (tilkøb) med engelsktalende guide. Besøg på byens  
 museum, som viser sukkerbaronernes liv, smagsprøver på  
 den lokale cocktail og kaffe. Nyd tonerne i byens musikgade.

Dag 8. Trinidad, tid på egen hånd. En dejlig fridag i stemnings 
 fulde Trinidad. F.eks. strandtur til Playa Ancon, sejltur til  
 nærliggende tropeøer eller vandretur i højlandet bag byen til  
 brusende vandfald og kølige søer.

Dag 9. Trinidad - Santa Clara – Varadero/Jibacoa. På vej til  
 strandparadiset besøger I Santa Clara med Che Guevaras 
  mausoleum og hører spændende revolutionshistorie. Ankomst  
 til dejligt strandparadis i Varadero eller Jibacoa først på aftenen.

Dag 10-13. Varadero/Jibacoa. Kom helt ned i gear på den kridhvide  
 strand med turkisblåt vand i verdensklasse. Nyd alle hotel- 
 lets faciliteter: pools, vandsportsaktiviteter, fitnesscenter,  
 restauranter og barer på All Inclusive-basis. Her kan I fejre  
 nytåret med manér.

Dag 14. Varadero/Jibacoa og hjemrejse. Afgang fra Varadero eller  
 Jibacoa først på eftermiddagen og fly fra Havana om aftenen.

Dag 15. Ankomst til Danmark om formiddagen

14, 15 eller 16 dage?
Rejsens varighed er 14, 15 eller 16 dage afhænger af, 
hvilken afgang I vælger. Antallet af nætter i Havana og ved 
stranden til sidst varierer tilsvarende, og I kan se fordelingen 
af nætter for de enkelte afgange under Priser og datoer.
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