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Mere spændende end nogensinde
Hos Stjernegaard er vi meget fascinerede af Cuba. Vi synes, det er et utroligt
spændende og charmerende land, og samtidig et land som på godt og ondt ikke findes magen til noget sted i verden. 

Den cubanske befolkning er hårdt prøvet og lever under et forholdsvis strengt styre – alligevel mærker man som gæst i landet 
en stor imødekommenhed og en livsglæde, som synes at ligge i den cubanske dna. Herudover byder Cuba på musik, salsa, 
UNESCO-beskyttede byer, en smuk og meget varieret natur og ikke mindst et hav af dejlige strande. Klimaet er behageligt 
med temperaturer året rundt på 26-28 grader i luften og 25 grader i havet.

Inden for de senere år har styret løsnet grebet en smule og tilladt den cubanske befolkning at drive privat virksomhed i et 
vist omfang. Det gælder især inden for turistindustrien, og derfor kan man i dag bo på de såkaldte casas particulares, private 
hjem der drives som små hoteller på Bed & Breakfast-basis, og spise god mad på private restauranter. Der er ingen tvivl om, 
at konkurrencen og det private ejerskab har hævet niveauet betragteligt, og blandt andet derfor synes vi, at Cuba er mere 
spændende at besøge end nogensinde.   

Cuba fra A til Z - vi er eksperter
Cuba er et af Stjernegaards vigtigste rejsemål. Vi har stor ekspertise og et udbredt netværk i landet, og vi har arrangeret rejser 
dertil i mere end 20 år. Det betyder, at vi kan give vores gæster den bedste rådgivning. Vi arrangerer rejsen fra A til Z og sør-
ger for alt, herunder hoteller, transport, visum og også udflugter med dygtige engelsktalende guider, hvis I ønsker det. 

Dette katalog indeholder en række forslag til individuelle rejser, som vi har sammensat på baggrund af vores mangeårige erfa-
ring. Alle forslag kan naturligvis ændres, så de passer præcist til jeres ønsker. Vi håber, I finder det, I søger – enten her eller 
på stjernegaard-rejser.dk, hvor I kan finde endnu flere rejser til Cuba. Kontakt endeligt vores eksperter på telefon 4526 0000 
– sammen finder vi den helt rigtige rejse til jer!  

Med venlig hilsen

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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HAVANA - SANSELIG OG SPÆNDENDE

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 amerika-
nere, 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, og de smukke gamle huse og 
pladser i Old Havana bliver nænsomt sat i stand.

PRISER
PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 9.935

Børnepriser Fra kr. 8.175

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Bemærk: Prisen er en fra-pris i den billigste 
rejseperiode. Den endelige pris afhænger af 
rejseperiode, fly- og hotelkapacitet. 

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Ekspeditionsgebyr 

Visum til Cuba 

Drikkepenge

Strandforlængelse 
Mulighed for at tilkøbe strandforlængelse  
i Playa Giron og Varadero

Inkluderet i prisen

Flyrejse med KLM eller Air France tur/retur 
København/Billund/Aalborg-Havana på 
økonomiklasse og via Amsterdam/Paris 

Lufthavnsskatter og afgifter

10 nætter på casas particulares i  
standardværelse inkl. morgenmad

Privat transport fra Havana lufthavn
til Havana t/r

Transport i bus Havana-Viñales- 
Trinidad-Havana

Opgradering - se stjernegaard.dk 
Mulighed for opgradering og ændring fra  
casas particulares til hotel
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Pulserende Havana, smukke Viñales og charmerende Trinidad 
I lægger stærkt ud i pulserende Havana, hvor I indkvarteres i den gamle bydel, som er udnævnt til UNESCO-verdensarv.
I kan gå direkte ud i de charmerende gader og opleve byens smukke kolonistilsarkitektur, gå i Ernest Hemingways fodspor 
og se spændende moderne kunst.

Herefter kører I med bussen til Viñales, der ligger midt i noget af Cubas allerskønneste natur. Her kan I hygge jer i provinsens 
langsommelighed, besøge en tobaksbonde og ride en tur i grønne omgivelser. Næste stop er i Trinidad, en af Caribiens smuk-
keste kolonistilsbyer med snævre, brostensbelagte gader og fine huse malet i klare pastelfarver. I har god tid til at fordybe jer i 
byens historie og høre god musik, danse salsa – eller se cubanerne gøre det – og få jer et glas rom.

Turen slutter tilbage i Havana, medmindre I har lyst til af forlænge rejsen med nogle dage ved en af landets skønne strande. Vi 
tilbyder mange udflugter med dygtige engelsktalende lokalguider i både Havana, Viñales og Trinidad. Det står jer frit for, om I vil 
tilkøbe dem, eller om I vil opleve Cuba i jeres helt eget tempo. 

Velkommen til det klassiske Cuba! 

Dag 1. Danmark – Havana, Cuba
I forlader Danmark om morgenen og ankommer 

til Havana samme aften. Her venter en chauf-

før på at køre jer ind til centrum af byen, hvor I 

indkvarteres på et casa particular – et lille hotel, 

der fungerer på Bed & Breakfast- basis – med 

virkelig god beliggenhed i Havanas gamle bydel.  

Dag 2-3. Havana, kolonistil, 
amerikanerbiler, i Hemingways fodspor 
Havana er en vidunderlig by, og det vil I straks 

opdage, når I går ud i dens krogede gader. Her 

finder I fin kolonial arkitektur fra spaniernes 

tid, hyggelige pladser og små barer, hvorfra 

der lyder bløde, rytmiske toner. 

Hele Havana Vieja (det gamle Havana) er på 

UNESCO’s liste over verdensarv, og det er nemt 

at finde rundt på egen hånd. 

I kan også vælge at få en guide til at vise jer 

rundt. Vores mand i Havana hedder Raul, og 

han kender byens historie til bunds. Hvis I til-

Det klassiske Cuba 
Havana, Viñales, Trinidad, Havana - 12 dage 

Livet leves stille og roligt i Cuba, og der er altid tid til et slag domino. Havana var en vigtig udskibningshavn i kolonitiden, og der blev bygget store fæst-
ningsværker for at beskytte værdierne.

12 dage
fra kr. 9.935

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

Havana

Trinidad
Viñales

Varadero (forlængelse)

Playa Giron
(forlængelse)

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN ANDET HOTELVALG/OPGRADERING

Havana 3 God casa particular Udvalgt casa particular

Viñales 2 God casa particular Hotel Los Jazmines 

Trinidad 4 God casa particular Hostal Villa Trinidad

Havana 1 God casa particular Udvalgt casa particular

Forlæng med 4 dage på stranden - vælg mellem Playa Giron eller Varadero - se stjernegaard.dk
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køber en udflugt med ham, kan han vise jer, 

hvor Ernest Hemingway nød sine drinks, for-

tælle om byens smukke katedral og meget 

mere.

Byen er kendt for sine smukke amerikaner-

biler, og en køretur i en sådan skønhed er 

næsten et must, når man er i Havana. Vi til-

byder forskellige udflugter, hvor I kører rundt i 

byen med vind i håret, også én hvor I besøger 

et værksted, der reparerer bilerne – det kan 

ikke være nemt i et land, som har været ramt 

af handelsblokade siden 1959. 

Det er også en god ide at opleve Havana by 

Night! I kan spise en god middag på en af 

de nyere restauranter, der er skudt op, efter 

at styret har løsnet grebet en smule og til-

ladt cubanerne at drive privat virksomhed i et 

vist omfang. En god middag kan efterfølges af 

dans til livemusik – tilkøb f.eks. til en guidet 

udflugt til det formål – så er I i sikre hænder.

Dag 4-5. Viñales, 
oplevelser i Cubas smukke natur
I drager vestpå med Conectando-bussen til 

Viñales – en hyggelig provinsby, hvor alting 

går meget langsommere end i Havana. 

Uden for byen ligger Viñalesdalen, som læg-

ger jord til noget af Cubas allersmukkeste 

natur. Også i Viñales indkvarteres I på gode 

casas particulares.

De forunderlige Mogotesbjerge og den øvrige 

natur omkring Viñales kan opleves på gåben 

eller til hest – vi tilbyder flere udflugter, hvor 

I rider ud på turistvenlige heste sammen med 

en guide, og hvor I besøger en tobaksbonde, 

der viser jer, hvordan en 

cigar skal rulles. 

Det er nemlig her 

omkring Viñales, at 

tobaksplanterne dyrkes 

– de planter, der ifølge 

kendere ender som ver-

dens bedste cigarer. 

Viñales kan også byde på 

en mere action-præget 

aktivitet, nemlig en tur 

med zipline ved El Fortin 

Canopy. Her suser I mellem trækronerne på 

en 20 minutters tur, der giver sug maven og 

smil på læben. Om aftenen kan vi anbefale 

jer at besøge byens spillesteder, hvor der er 

livemusik, dans og god rom.

Dag 6-9, Trinidad, 
spændende historie om sukkerbaroner 
Rejsen går videre med Connectando-bussen 

til Trinidad på Cubas sydkyst, som har ry for 

at være en af Caribiens allersmukkeste kolo-

nistilsbyer. 

Det historiske centrum, som også er UNESCO-

verdensarv, består af brostensbelagte gader 

og fine huse malet i klare, caribiske pastelfar-

ver. I indlogeres på en casa particular i gåaf-

stand til alle seværdighederne.

I har god tid i dejlige Trinidad og 

der er også nok at opleve. I 1700- 

og 1800-tallet var byen beboet af 

hovedrige plantageejere, de såkaldte 

sukkerbaroner, der tjente deres for-

muer på sukkerproduktion. De havde 

ingen udgifter til løn, idet arbejds-

kraften blev leveret af slaver, der blev 

bragt dertil med skib fra Afrika.  

Sukkerbaronerne byggede smukke 

palæer til sig selv, og i dag kan I 

besøge flere af dem og se, hvor fint de boede. 

I kan også vælge at bruge en af dagene i Tri-

nidads grønne bagland, Topes de Collantes, 

hvor I kan vandre ud til et smukt vandfald, 

eller I kan tage med på en sejltur ud til en 

tropeø, hvor I kan nyde solen og vandet.

Om aftenen kan I besøge byens musikgade, 

hvor spillestederne ligger side om side. Måske 

Det historiske cen-
trum, som også er 
UNESCO-verdensarv, 
består af brostens-
belagte gader og fine 
huse malet i klare, 
caribiske pastelfarver

Viñalesdalen lægger jord til prægtig natur i form af Mogotesbjergene, men også til vueltabajoplanterne, der er grundlaget for verdens bedste cigarer. 

Det klassiske Cuba 
Havana, Viñales, Trinidad, Havana - 12 dage 
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Rejsen kan naturligvis forlænges på stranden - vi 
foreslår Playa Giron eller Varadero.

Trinidad er en idyllisk og meget malerisk by. I 1800-tallet blev den rig på sukkerproduktion, og der blev 
bygget smukke palæer i byen.

kaster I jer ud i en salsa eller lytter til en sjæl-

fuld son, som er forløberen til salsa.

Dag 10. Trinidad – Havana
I tager Connectando-bussen tilbage til 

Havana, hvor I har en sidste overnatning 

inden hjemrejsen. I kender jo allerede byen 

og har måske udset jer et sted, hvor I vil spise 

en god middag og nyde en drink.

Det er naturligvis muligt at forlænge rejsen 

med nogle dage ved stranden – vi anbefaler 

Playa Giron på sydkysten med klippekyst og 

gode muligheder for snorkling eller Varadero 

på nordkysten – Cubas klassiske, hvide sand-

strand. 

Vælger I Varadero, har I mulighed for at opgra-

dere fra en casa particular i byen til et dejligt 

All Inclusive-resort helt nede i strandkanten. 

Hvis I forlænger rejsen på stranden, har I fire 

nætter i Havana i starten af rejsen og kører 

direkte fra Trinidad og ud til den strand, hvor 

I skal være de sidste dage.

Dag 11. Havana og hjemrejse
I har noget tid i byen til de sidste oplevelser, 

inden I bliver kørt til lufthavnen for at påbe-

gynde hjemrejsen.

Dag 12. Ankomst til Danmark
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Inden for de senere år har cubanerne 
fået lov til at åbne deres hjem for 
turister og drive et Bed & Breakfast-
koncept: de såkaldte casas particula-
res, som er en charmerende måde at 
opleve Cuba på.  

Vi udvælger vores casa’er meget nøje 
og besøger dem ofte – dermed er I 
sikret en god kvalitet, når I rejser med 
os. Vi har to kategorier: gode casa’er 
og de lidt bedre udvalgte casa’er. I 
Havana er casaer’ene efterhånden 
små minihoteller, men i provinsen har 
man stadig fornemmelsen af at bo 
på et privat Bed & Breakfast med lidt 
afstand til familien. Alle casa’er har 
naturligvis eget badeværelse.

STJERNEGAARDS 
GODE OG SÆRLIGT
UDVALGTE CASA'ER

8



9

Bo og 
spis på 

privatejede 
casa’er
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Havana Varadero

Trinidad

En trio af traditioner, charme og det gode liv
Denne rejse byder på det, man som 
minimum skal opleve på en rejse til Cuba. 
I begynder i Havana, hvor I bor tre nætter 
i hjertet af den gamle bydel. 

Vi har inkluderet en byvandring i det gamle Havana sammen med 
Raul, vores egen meget dygtige engelsktalende guide, og herudover 
kommer I helt sikkert til at høre masser af gode rytmer og opleve  
cubanernes umiddelbarhed og gæstfrihed.

Fra Havana rejser I videre til Trinidad. Denne historiske by er bygget i typisk spansk 
kolonistil i en tid, hvor de velhavende sukkerbaroner dominerede byen og byggede 
smukke palælignende haciendaer. I indkvarteres i gåafstand til byens seværdigheder, 
og igen har vi inkluderet en guidet byvandring, så I kommer godt ind i historien.

Sidste stop er ved den vidunderlige Varadero-strand ud til Det Caribiske Hav. Her 
stikker I fødderne i sandet, slukker for de store kulturelle oplevelser og tænder for 
badeferien. Der er mange muligheder for aktiviteter i det krystalklare vand, hvis I 
trænger til afveksling fra liggestolen. 

I skal bo på velbeliggende casas particulares alle tre steder, og i Varadero har I 
mulighed for at opgradere til et af vores All Inclusive-resorts, der ligger helt ned til 
stranden – dermed får I frit valg på alle hylder, når det gælder mad og drikke.
Transporten rundt i Cuba foregår med gode turistbusser, medmindre I vælger at leje 
bil. I så fald henter I bilen i Havana på dag 4 og afleverer den på dag 8 i Varadero. 

Havana, Trinidad, Varadero - 12 dage
Essensen af Cuba

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET ANDET HOTELVALG/OPGRADERING

Havana 3 God casa particular Udvalgt casa particular

Trinidad 3 God casa particular Hostal Villa Trinidad 

Varadero 4 God casa particular Sol Varadero Beach + (16 år+) 

Paradisus Varadero Resort & Spa +

Royalton Hicacos Resort & Spa + (18 år+)

Glæd jer til at slentre rundt i Trinidads brostensbelagte gader. Vi har inkluderet en udflugt med engelsk-
talende guide, som fortæller om byens spændende historie.

PRISER
PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 10.640

Voksen m/ billeje Fra kr. 13.160

Børnepriser Fra kr. 8.870

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Bemærk: Prisen er en fra-pris i den billigste 
rejseperiode. Den endelige pris afhænger af 
rejseperiode, fly- og hotelkapacitet. 

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

Inkluderet i prisen

Flyrejse med KLM eller Air France tur/retur 
København/Billund/Aalborg-Havana på 
økonomiklasse og via Amsterdam/Paris 

Lufthavnsskatter og afgifter

10 nætter på casas particulares i  
standardværelse inkl. morgenmad

Privat transport Havana lufthavn-Havana  
og Varadero-Havana lufthavn

Transport i bus Havana-Trinidad-Varadero 
Billeje er også muligt

Udflugter med engelsktalende guide i  
Havana og Trinidad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Ekspeditionsgebyr 

Visum til Cuba 

Drikkepenge

Opgradering - se stjernegaard.dk 
Mulighed for opgradering og ændring fra  
casas particulares til hotel og All Inclusive-
strandhotel i Varadero
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Havana Varadero

Trinidad

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  Danmark – Havana, Cuba. Fly fra Danmark til Cuba med  

 ankomst til Havana samme dag om aftenen. Efter indrejse- 

 formaliteterne bliver I kørt til jeres casa particular, et lille  

 privatejet hotel med optimal beliggenhed i den gamle bydel,  

 Havana Vieja, med let adgang til byens mange, stemnings- 

 fulde pladser og snævre gader.  

Dag 2-3. Havana, inkl. byvandring i det gamle Havana. Nyd  

 Havana, hvor kulturen stortrives. Pulserende byliv, god  

 musik, hyggelige barer, hvor Ernest Hemingway har tænkt  

 store tanker, og spændende kunst i byens gallerier. Rejsen  

 inkluderer en byvandring med Raul, ’vor mand i Havana’  

 som har begejstret vores gæster i mange år med sin store  

 viden og behagelige væsen. Han viser jer Havana Vieja, der  

 er på UNESCOs liste over verdensarv. Tilkøb evt. en udflugt  

 til Hemingways idylliske hus lidt uden for byen, eller til et  

 værksted, der reparerer gamle smukke amerikanerbiler. 

Dag 4.  Havana – Trinidad. Videre med Conectando-bussen til  

 Trinidad eller evt. med lejebil. I indlogeres på en velbelig- 

 gende casa particular, og Inden længe er I klar til at gå ud  

 og kigge nærmere på Trinidad, som anses for at være Cubas  

 smukkeste og et af de fineste eksempler på kolonistilsbyer i  

 hele Caribien.

Dag 5-6. Trinidad, inkl. guidet byvandring. Over to dage skal I op- 

 leve Trinidad, hvis centrum består af bakkede gader belagt  

 med toppede brosten og pastelfarvede huse fra 1700-tallet.  

 Byens bevaringsværdige skønhed er anerkendt af UNESCO  

 som verdensarv. De flotte palæer i centrum er alle bygget af  

 rige sukkerbaroner i byens storhedstid mellem 1780 og  

 1850. Vi har inkluderet en byvandring med engelsktalende  

 guide til byens seværdigheder, og herudover kan I bestille  

 udflugter hjemmefra eller opleve byen på egen hånd. 

Dag 7.  Trinidad – Varadero. Sidste fase af rejsen, nemlig bade- 

 ferien ved Det Caribiske Hav. I tager plads i Viazul-bussen  

 (dog mulighed for privat transport) eller kører i jeres lejebil  

 gennem søvnige landsbyer og appelsinplantager. I Varadero  

 indkvarteres I på casa particular i byen, eller – hvis I har  

 valgt at opgradere – på et af de lækre All Inclusive- resorts,  

 der ligger ud til den skønne strand. 

Dag 8-10. Varadero, det gode liv ved stranden. Nyd livet her på  

 en af Caribiens skønneste strande – det er svært at finde  

 strand og vand noget sted i verden, som er flottere end her.  

 Hvis I har lejebil, skal I huske at aflevere den på dag 8.  

 Mange muligheder for vandsportsaktiviteter, som f.eks.  

 sejlads med små joller, paddleboards og windsurfing. Hvis  

 I bor på et af vores All Inclusive-resorts, er mange af akti- 

 viteterne inkluderet, ellers kan I leje udstyr på stranden. 

Dag 11.  Varadero og hjemrejse. I bliver hentet af en chauffør, 

 som kører jer til lufthavnen ved Havana, hvorfra hjemrejsen  

 begynder. 

Dag 12.  Ankomst til Danmark

Essensen af Cuba

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

12 dage
fra kr. 10.640

Rejsen slutter på den skønne Varaderostrand, hvor der er mange muligheder 
for aktiviteter.
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Havana Varadero
Cubas kontraster - nemt og bekvemt
Denne rejse er for jer, som ønsker at kombinere 
charmerende Havana med badeferie i Varadero, 
der byder på nogle af Caribiens absolut bedste strande.

Havana, som engang kaldtes "juvelen i den spanske krone", er en af Caribiens mest 
fascinerende byer. Fordums storhed ses overalt i byen, og store dele af den gamle 
bydel er da også på UNESCOs liste over verdensarv. Mange af kolonitidens vigtigste 
bygninger er renoveret med udenlandsk kapital, mens andre står i en tilstand af 
malerisk forfald. 

Varadero er Cubas mest populære strandområde - og med god grund, her er 20 kilo-
meter ren, hvid sandstrand. Det er også landets mest udviklede turistområde med 
et stort udbud af aktiviteter: Her kan I dykke, sejle, fiske, spille tennis, leje biler og 
cykler, ride eller bare slappe af ved Det Caribiske Hav, som aldrig kommer under 25 
grader. Om aftenen er der masser af muligheder for at nyde et godt måltid mad og 
lade sig underholde af dygtige cubanske musikere.

Både i Havana og Varadero bor I på velbeliggende casas particulares, små privat-
ejede hoteller. Hvis I ønsker at bo helt ud til stranden i Varadero, skal I opgradere til 
et af vores skønne All Inclusive-resorts – vi har resorts for familier og resorts, der er 
forbeholdt det voksne publikum. 

Vi har et stort program af udflugter i Havana, som I kan tilkøbe hjemmefra - så er I 
sikre på plads. 

Havana, Varadero - 12 dage

Havana og Varadero 
– byliv og bountystrand

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET ANDET HOTELVALG/OPGRADERING

Havana 4 God casa particular Udvalgt casa particular

Varadero 6 God casa particular Sol Varadero Beach + (16 år+) 

Paradisus Varadero Resort & Spa +

Royalton Hicacos Resort & Spa + (18 år+)

Havanas berømte Malecon, strandvejen hvor byens befolkning trækker ned for at nyde solnedgangen. 

PRISER
PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 10.450

Børnepriser Fra kr. 8.985

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Bemærk: Prisen er en fra-pris i den billigste 
rejseperiode. Den endelige pris afhænger af 
rejseperiode, fly- og hotelkapacitet. 

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Ekspeditionsgebyr 

Visum til Cuba 

Drikkepenge

Opgradering - se stjernegaard.dk 
Mulighed for opgradering og ændring  
fra casas particulares til All Inclusive-  
strandhotel i Varadero

Inkluderet i prisen

Flyrejse med KLM eller Air France tur/retur 
København/Billund/Aalborg-Havana på 
økonomiklasse og via Amsterdam/Paris 

Lufthavnsskatter og afgifter

10 nætter på casas particulares i  
standardværelse inkl. morgenmad

Privat transport Havana lufthavn-Havana  
og Varadero-Havana lufthavn

Transport i bus Havana-Varadero 

Udflugt med engelsktalende guide i  
Havana og Trinidad
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Havana Varadero

Havana og Varadero 
– byliv og bountystrand

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark – Havana, Cuba. Afrejse fra Danmark via Paris  
 eller Amsterdam til Cuba og ankomst til Havana samme  
 aften. Efter indrejseformaliteterne bliver I kørt til jeres casa  
 particular, der ligger i det hyggelige gamle Havana. 

Dag 2-4.  Havana, inkl. udflugt i den gamle bydel. I har god tid  
 i Havana. Overalt vil I opleve cubanernes gæstfrihed – her  
 venter et spændende byliv, der vil charmere og overraske  
 enhver nordbo. Det er nemt at finde rundt i Havanas gamle  
 bydel og opleve de store seværdigheder på egen hånd. Der  
 er altid en smuk plads inden for gåafstand, hvor man kan  
 slå sig ned med en kop kaffe eller en kold drink. Vi har in- 
 kluderet en udflugt med Raul, 'vor mand i Havana', hvor I 
 går rundt i Havanas gamle bydel, som er erklæret bevarings- 
 værdig af UNESCO. I kan også køre en tur i en smuk gammel  
 amerikanerbil og evt. besøge et værksted, der arbejder med  
 bilerne – det blev berømt, da tidligere præsident Obama  
 aflagde besøg og slog en sludder af med ejeren.

Dag 5. Havana - Varadero. Videre mod ferieparadiset Varadero,  
 hvor I indlogeres på en casa particular, som ligger i gåafstand 
  til stranden, men ikke på selve stranden – hvis I ønsker at bo 
 i første række, kan I opgradere til et af vores dejlige All  
 Inclusive-resorts. Der er forskellige resorts at vælge mellem –  
 nogle er velegnede til familier med mindre børn, andre hen- 
 vender sig kun til det voksne publikum (16 år+ og 18 år+).

Dag 6-10. Varadero, strandparadis ved Det Caribiske Hav. Skøn  
 badeferie ved en af Caribiens absolut bedste strande. Masser  
 af muligheder for vandsportsaktiviteter, som f.eks. kajakker,  
 små katamaraner, windsurfing osv. Bor I på casa, kan I leje  
 udstyr på stranden, hvorimod mange af aktiviteterne vil være  
 inkluderet, hvis I bor på et af vores All Inclusive-resorts. 

Dag 11.  Varadero og hjemrejse. Nyd en sidste dukkert i Det Caribi- 
 ske Hav, inden I ved middagstid tager bussen til lufthavnen  
 i Havana, hvorfra hjemrejsen begynder først på aftenen. 

Dag 12.  Ankomst til Danmark

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

12 dage
fra kr. 10.450

Der er strømmet international kapital ind til Cuba, og især Havana, de seneste 
år, som er brugt til at sætte de smukke gamle huse i stand.  
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Vil I have det fulde udbytte af jeres rejse til Cuba, anbefaler vi jer at 
deltage i nogle af vores mange udflugter med dygtige engelsktalende 
guider. En lokal guide kan altid vise jer noget, som I ikke kan finde på 
egen hånd – derfor får I en større forståelse for landet og kulturen. Det 
er en god ide at bestille udflugterne hjemmefra, så er I sikre på, at der 
er plads. Se alle vores udflugter i Cuba på stjernegaard.dk.

KRYDDERI TIL
DIN CUBAREJSE

14
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HAVANA, BYVANDRING 
I DET GAMLE HAVANA
Vores egen guide, Raul, tager jer med på 
byvandring i det gamle Havana til de vig-
tigste seværdigheder, bl.a. Parque Central, 
Capitolbygningen, Plaza Vieja og Plaza Cate-
dral med den smukke gamle katedral. 

Kr. 2
50

pr.
 pe

rso
n

HAVANA MED 
AMERIKANERBIL
En times køretur gennem byens forskel-
lige kvarterer med en smuk amerikanerbil 
og herefter en 3 timers guidet byvandring 
til bl.a. byens fine katedral, Plaza Vieja og 
Ernest Hemingways yndlingsbarer.

Kr. 3
90

pr.
 pe

rso
n

HAVANA, BESØG PÅ  
VÆRKSTED
I besøger et værksted for amerikanerbiler 
og hører om ejeren, der repræsenterer 
historien om det nye Cuba. Han startede 
med en enkelt bil og driver i dag en større 
virksomhed. Inkl. en 1½ times køretur.

Kr. 3
90

pr.
 pe

rso
n

HAVANA I HEMINGWAYS 
FODSPOR
Vores egen guide, Raul, viser jer Ernest 
Hemingways smukke hjem uden for byen, 
der står som da han forlod det, samt den 
lille fiskerby Cojimar, som var inspiration for 
Den gamle mand og havet.

Kr. 5
75

pr.
 pe

rso
n

HAVANA BY NIGHT
Byvandring i historiske Havana Centro med 
vores fantastiske guide Raul. Herefter mid-
dag på egen hånd, inden I møder Raul igen 
og går ud i nattelivet for at høre levende 
musik eller en dygtig DJ med mulighed for 
dans.

Kr. 2
85

pr.
 pe

rso
n

VINALES, RIDETUR OG  
FROKOST
I rider ud i den forunderlige Viñalesdal sam-
men med et par cowboys, der har helt styr 
på de turistvenlige heste. I møder en to-
baksbonde, der viser, hvordan en cigar skal 
rulles, og nyder en dejlig landlig frokost.

Kr. 3
80

pr.
 pe

rso
n

TRINIDAD, HØJDEPUNKTER 
Den lokale guide introducerer jer til byens 
spændende historie, og I går til fods rundt 
i byens brostensbelagte gader. I besøger et 
museum, hvor I kan se, hvordan en rig suk-
kerbaron og hans familie levede. 

Kr. 2
10

pr.
 pe

rso
n

TRINIDAD, SEJLTUR TIL CAYO 
BLANCO 
Fra Anconhalvøen sejler I med en stor 
katamaran eller sejlskib ud på Det Caribiske 
Hav. I går i land på en tropeø og spiser en 
frokost. I bader i det klare vand, inden I 
nyder sejlturen tilbage til Ancon.

Kr. 6
50

pr.
 pe

rso
n

15
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TRINIDAD

Mange anser Trinidad på Cubas sydkyst for 
at være landets smukkeste by. Den er præ-
get af lave, pastelfarvede huse og brostens-
belagte 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 hygge-
lige spillesteder, som ligger side om side i 
musikgaden. 

PRISER
PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 11.910

Voksen m/ billeje Fra kr. 13.990

Børnepriser Fra kr. 9.670

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Bemærk: Prisen er en fra-pris i den billigste 
rejseperiode. Den endelige pris afhænger af 
rejseperiode, fly- og hotelkapacitet. 

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

Inkluderet i prisen

Flyrejse med KLM eller Air France tur/retur 
København/Billund/Aalborg-Havana på 
økonomiklasse og via Amsterdam/Paris 

Lufthavnsskatter og afgifter

14 nætter på casas particulares i  
standardværelse inkl. morgenmad

Privat transport Havana lufthavn-Havana og 
Varadero-Havana lufthavn

Transport i bus Havana-Viñales-Cienfuegos-
Trinidad-Varadero. Billeje er også muligt

Udflugt med engelsktalende guide i  
Havana og Trinidad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Ekspeditionsgebyr 

Visum til Cuba

Drikkepenge

Opgradering - se stjernegaard.dk 
Mulighed for opgradering og ændring fra  
casas particulares til hotel og All Inclusive- 
strandhotel i Varadero
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Dag 1. Danmark - Havana
I flyver fra Danmark til Cuba og ankommer til 

Havana samme dag om aftenen. Efter indrej-

seformaliteterne bliver I kørt til jeres casa par-

ticular med optimal beliggenhed i den gamle 

bydel, Havana Vieja.

Dag 2-3. Havana, inkl. byvandring med Raul 
Havana er en vidunderlig by, og der er altid 

en smuk plads inden for gåafstand, hvor man 

kan slå sig ned med en kop kaffe eller en kold 

drink. Vi har inkluderet en udflugt i form af 

en byvandring i det gamle Havana med vores 

egen guide, Raul, som kan fortælle alle detal-

jer om bl.a. byens fine katedral og de smukke 

gamle pladser.

Herudover kan I f.eks. tage med på en køretur 

i en gammel amerikanerbil langs havnepro-

Kapitolbygningen i Havana er stærkt inspireret af sin navnesøster i 
Washington. 

Besøg Ernest Hemingways hus uden for Havana, som står uberørt. Her kan man næsten 
høre skrivemaskinen klapre.

16 dage
fra kr. 11.910

Havana Varadero

Trinidad
Viñales

Cienfuegos

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN ANDET HOTELVALG/OPGRADERING

Havana 3 God casa particular Udvalgt casa particular

Viñales 2 God casa particular Hotel Los Jazmines 

Cienfuegos 2 God casa particular Hotel Jagua 

Trinidad 3 God casa particular Hostal Villa Trinidad

Varadero 4 God casa particular Sol Varedero Beach + (16 år+)

Paradisus Varadero Resort & Spa +

Royalton Hicacos Resort & Spa + (18 år+) 

Det vestlige Cuba med strandferie
Havana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, 
Varadero- 16 dage

Det vestlige Cubas højdepunkter og strandferie i paradis
Denne rejse går rundt til højdepunkterne i det vestlige Cuba, og I begynder i 
skønne Havana, hvor I bor tre nætter i hjertet af den gamle bydel. Herfra kan I 
opleve byens snævre gader og stemningsfulde pladser – vi har på forhånd 
inkluderet en byvandring til de største seværdigheder i selskab med Raul, 
vor mand i Havana’, som altid begejstrer vores gæster. Måske har I også lyst til
at besøge Ernest Hemingways hus uden for byen og køre en tur med en smuk gammel amerikanerbil. 

Fra Havana rejser I videre til det naturskønne Viñales, hvor mange af de prægtige cubanske cigarer rulles, og til majestætiske, 
franskinspirerede Cienfuegos, som ligger smukt ud til Jaguabugten på sydkysten. I fortsætter til koloniperlen Trinidad, som med 
sine pastelfarvede huse og brostensbelagte gader anses for at være Cubas smukkeste by. Også i Trinidad har vi inkluderet en 
byvandring med engelsktalende guide til de største seværdigheder. Sidste stop er ved den kridhvide strand i Varadero på Cubas 
nordkyst, hvor I har god tid til at komme helt ned i gear.

Hele vejen rundt skal I bo på velbeliggende casas particulares – små hoteller og private hjem der drives på Bed & Breakfast-
basis. Dermed kommer I tæt på den cubanske befolkning og får indblik i, hvordan livet leves i Cuba. Transporten foregår med 
gode turistbusser, men I kan også vælge at leje en bil – i så fald har I bil til rådighed fra dag 4 i Havana til dag 12, hvor I er 
fremme ved stranden i Varadero.
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menaden og besøge et spændende værksted, 

hvor bilerne passes og plejes, selvom der ikke 

er kommet reservedele fra USA siden 1959. 

En anden mulighed er at besøge Ernest Hemi-

ngways smukt indrettede hus i San Francisco 

de Paula lidt uden for byen. Hemingway boede 

i Cuba i næsten 20 år og fandt her inspiratio-

nen til mange af de klassikere, han skrev, ikke 

mindst Den gamle mand og havet. 

Nyd en god middag på en af Havanas nye pri-

vate restauranter, og kig eventuelt også på 

kunst – cubanerne synes at have en særlig 

kunstnerisk åre. 

Dag 4-5. Viñales
Efter nogle dage i byen rejser I videre ud til 

provinsen, nærmere betegnet Viñales, en hyg-

gelig by, der er omgivet af noget af Cubas 

mest spektakulære natur; Mogotesbjergene og 

den smukke Viñalesdal. 

Turen er med Conectando-bussen – medmin-

dre I har lejet bil. Hvis I har valgt denne rejse 

som en kør-selv-ferie, skal I hente jeres lejebil 

her på dag 4, og I har så bilen frem til dag 12, 

hvor I er nået til strandferie i Varadero.  

Fremme i Viñales tjekker I ind på jeres casa 

particular, som ligger centralt i byen. Herefter 

kan I gå ud og opleve byen, hvor tempoet er 

væsentligt langsommere end i Havana.

Vi kan anbefale en virkelig sjov tur på hesteryg 

ud i Viñalesdalen, hvor I får selskab af et par 

kyndige ”cowboys”. I behøver ingen erfaring 

med heste - de er meget gemytlige og vant 

til at ride med turister. På turen besøger I en 

cubansk bonde, som dyrker tobak, kaffe og 

andre afgrøder. Han viser jer gerne, hvordan 

en cigar skal rulles. 

Om aftenen er det oplagt 

at tilbringe nogle timer 

på Casa de la Musica, 

som ligger på byens cen-

trale torv. Her kan I høre 

dygtige lokale salsaor-

kestre – måske bliver I 

grebet af stemningen og 

kaster jer ud i en dans.

Dag 6-7. Cienfuegos
I tager nu Conectando-bussen videre til fransk-

inspirerede og majestætiske Cienfuegos – eller 

jeres lejebil, hvis I har en sådan. I indlogeres på 

en af de casas particulares, der ligger i Punta 

Gorda-kvarteret ud mod Jaguabugten. 

Vi kan anbefale jer at gå en tur langs havne-

promenaden, hvor rigmandsvillaer fra en svun-

den tid ligger side om side, og ind til centrum 

af byen for at se triumfbuen, som blev bygget 

af de første franske indbyggere, samt teateret, 

som er Cubas smukkeste og oprindeligt blev 

finansieret af en rig slavehandler. 

Dag 8-10. Trinidad, inkl. 
byvandring med guide
I rejser videre med Conectando-bussen eller 

I jeres lejebil til historiske og meget charme-

rende Trinidad på Cubas sydlige kyst, hvor I 

igen indkvarteres på små, charmerende casas 

particulares.

Trinidad består af bakkede gader 

belagt med brosten og pastelfar-

vede huse fra 1700- og 1800-tal-

let. Byen blev rig på dyrkningen af 

sukker med afrikanske slaver som 

arbejdskraft, og de fine huse blev 

bygget af de såkaldte sukkerbaro-

ner, der ejede plantagerne. 

Også Trinidads centrum er på 

UNESCOs liste over verdensarv, 

og den anses for at være en af de 

fineste kolonistilsbyer i hele Caribien.

Vi har inkluderet en byvandring med engelsk-

talende guide i jeres rejse. I besøger bl.a. et 

af byens museer, der er indrettet i et fornemt 

hjem, som i sin tid var beboet af en hovedrig 

sukkerbaron, og I går op i et af byens tårne for 

at nyde udsigten over byen. Jeres guide viser 

jer også nogle af byens gode spillesteder, som 

I senere kan besøge på egen hånd. 

Der er flere andre muligheder for aktiviteter 

i Trinidad. I kan f.eks. tage en vandretur i 

Hemingway boede i 
Cuba i næsten 20 år 
og fandt her inspi-
rationen til mange 
af de klassikere, han 
skrev, ikke mindst Den 
gamle mand og havet 

Tobaksplanterne gror i Viñalesdalen, og de høstes og tørres efter alle kunstens regler, inden de rulles til cigarer.

Det vestlige Cuba med strandferie
Havana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Varadero- 16 dage
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Topes de Collantes, det grønne højland lige 

uden for byen. 

Dag 11-14. Varadero, 
badeferie ved Det Caribiske Hav
I sætter nu kursen mod afslapning på Varade-

ros hvide strande. I skal med Viazul-bussen 

eller med jeres lejebil, og køreturen går gen-

nem hyggelige landsbyer og kæmpestore 

citrusplantager. 

I er fremme i løbet af dagen og indlogerer jer 

på casa particular. Hvis I ønsker at bo direkte 

på stranden, skal I opgradere til et af vores 

All Inclusive-hoteller, som findes både som 

familiehoteller og som hoteller forbeholdt det 

voksne publikum. Hvis I har haft lejebil, skal I 

huske at aflevere den på dag 12. 

Dagene kommer til at gå på stranden, hvor I 

bader og nyder solen. Der vil være forskellige 

muligheder for vandsportsaktiviteter, som kan 

lejes på stranden – og har I opgraderet til et af 

vores All Inclusive-resorts, vil mange af aktivi-

teterne være til fri afbenyttelse.

Dag 15. Varadero og hjemrejse 
Tid til en sidste dukkert i havet, inden I bliver 

hentet af en chauffør, som kører jer til lufthav-

nen ved Havana, hvorfra hjemrejsen begynder.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Cienfuegos ligger smukt ud til Jaguabugten. I skal bo på casa eller på hotel i det smukke Punta 
Gorda-kvarter.
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OPLEV DET ØSTLIGE CUBA

I det østlige Cuba er antallet af turister 
væsentligt lavere end i det vestlige og cen-
trale Cuba. Det giver helt særlige og auten-
tiske 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.

Baracoa er en hyggelig provinsby i det stille østlige Cuba.

PRISER
PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 14.995

Børnepriser Fra kr. 11.360

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Bemærk: Prisen er en fra-pris i den billigste 
rejseperiode. Den endelige pris afhænger af 
rejseperiode, fly- og hotelkapacitet. 

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Ekspeditionsgebyr

Visum til Cuba 

Drikkepenge

Opgradering - se stjernegaard.dk 
Mulighed for opgradering og ændring fra  
casas particulares til hotel

Inkluderet i prisen

Flyrejse med KLM eller Air France tur/retur 
København/Billund/Aalborg-Havana på 
økonomiklasse og via Amsterdam/Paris 

Flyrejse Havana-Baracoa

Lufthavnsskatter og afgifter

14 nætter på casas particulares i  
standardværelse inkl. morgenmad

Privat transport t/r Havana lufthavn- 
Havana og Camagüey-Trinidad-Viñales-
Havana lufthavn

Transport i bus Baracoa-Santiago de  
Cuba-Camagüey

Udflugt med engelsktalende guide i  
Havana og Trinidad
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Havana, Baracoa, Santiago de Cuba, Camagüey, 
Trinidad, Viñales - 16 dage

Cuba fra øst til vest

En rejse gennem Cubas smukke kolonistilsbyer
På denne rejse gennem det meste af Cuba kommer I til både land og by,
og første stop er i Havana, verdens mest sanselige hovedstad med 
skønne pladser og kolonistilsarkitektur. Her inviterer vi på en byvandring 
med vores egen guide, og ellers har I god tid til at køre i amerikanerbiler, nyde 
en drink på Hemingways favoritbar og måske snuse rundt på byens gallerier.

Herefter skal I helt ud østpå for at opleve det uspolerede Cuba i Baracoa og Santiago, 
hvor musikken sætter dagsordenen, og i Camagüey, hvis centrum er UNESCO-verdensarv. 
I Trinidad i det centrale Cuba inviterer vi på endnu en byvandring gennem brostensbelagte gader med smukke palæer fra den-
gang, hvor sukkerbaronerne levede i enorm velstand. Til sidst puster I ud i Cubas vestligste hjørne i den smukke Viñalesdal med 
de forunderlige Mogotesbjerge og tobaksmarkerne, der producerer blade til de verdensberømte cigarer. 

I bor på casas particulares, det vil sige private hoteller og hjem, der drives på Bed & Breakfast-basis, og kommer dermed tæt på 
cubanernes daglige liv. Transporten rundt i landet foregår med en blanding indenrigsfly, gode turistbusser og privat transport.

Det er muligt at tilkøbe udflugter med engelsktalende guide hjemmefra.

16 dage
fra kr. 14.995

Havanas smukke Katedralplads er det perfekte sted til et kaffestop. Cubanerne elsker dans og musik, og man lader sig nemt rive med. Hvis I
deltager i vores udflugt, Havana by night, er I i trygge hænder.

Havana

Trinidad

Baracoa
Santiago de Cuba

Viñales

Camagüey

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN ANDET HOTELVALG/OPGRADERING

Havana 3 God casa particular Udvalgt casa particular

Baracoa 2 God casa particular Hotel Castillo 

Santiago de Cuba 2 God casa particular Iberostar Imperial 

Melia Santiago +

Camagüey 2 God casa particular Gran Hotel 

Trinidad 3 God casa particular Hostal Villa Trinidad

Viñales 2 God casa particular Hotel Los Jazmines 

Dag 1. Danmark – Havana, Cuba
I ankommer til Havana om aftenen. Her bliver 

I kørt til jeres casa particular i den gamle bydel.

Dag 2-3. Havana, inkl. byvandring 
Havana er en vidunderlig by, og der er altid 

en smuk plads i gåafstand fra jeres casa par-

ticular. Det er nemt at finde rundt i Havanas 

gamle bydel, som er på UNESCOs liste over 

verdensarv, men for at I skal få det fulde 

udbytte, inviterer vi jer på en byvandring med 

Raul, vores egen guide i Havana. 

Raul har arbejdet for os i mange år og begej-

strer vores gæster med sin store viden og sit 

behagelige væsen. Han viser jer bl.a. byens 

katedral bygget af spanske kolonister og de 

smukke gamle pladser.

Herudover har vi flere udflugter, I kan tilkøbe. 

Kør f.eks. en tur med en af de smukke gamle 

amerikanerbiler, som er uløseligt forbundet 

med Havana, eller tag med på danseskole og 

en tur ud i Havanas sprudlende natteliv.
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Dag 4-5. Baracoa, ud i naturen
I flyver til Baracoa helt ude i det østlige Cuba 

- en hyggelig og original lille by, visse steder 

med et temmelig rustikt præg. I indkvarteres 

igen på casa particular og 

kan gå ud og opleve byen 

på egen hånd.

Vi anbefaler jer at til-

bringe en dag i den fanta-

stiske natur uden for byen 

i naturreservatet med den 

ambolt-lignende kæm-

peklippe El Yunque og i 

Alexander von Humboldt-

nationalparken. 

Den 700 hektar store nationalpark er UNE-

SCO-verdensarv, fordi den har den største 

biodiversitet i hele Caribien. Her finder I ægte 

regnskov, floder, vandfald og smukke laguner. 

Dag 6-7. Santiago de Cuba, rytmernes by
I kører til Santiago de Cuba med en af de 

gode turistbusser, der binder Cuba sammen 

på kryds og tværs. 

Santiago De Cuba er en meget musikalsk by. 

Her starter alle de nye tendenser inden for 

musik og dans. Byen ligger fantastisk på en 

bakketop ned til en naturhavn og omkranset 

af Sierra Maestra-bjergene. Besøg evt. byens 

flotte kirkegård, hvor Fidel Castro og andre 

store helte ligger begravet under beskyttelse 

af garder fra det cubanske militær.

I kan tilkøbe en helt særlig 

udflugt eksklusivt for Stjerne-

gaards gæster: Et besøg i Den 

skjulte have, hvor Maria dyrker 

sine fantastiske prydplanter, 

som videnskabsfolk fra hele 

verden kommer for at studere. 

Hun byder på frugt og juice fra 

havens frugter samt en god, 

hjemmelavet frokost. 

Om aftenen er det oplagt at tage 

ud og høre musik – måske får I lyst til at danse 

til salsarytmer med de lokale.

Dag 8-9. Camagüey, oplevelser i 
UNESCO-verdensarven
I tager turistbussen til Camagüey, som engang 

var en meget velhavende by. Dens spektaku-

lære centrum kom på UNESCOs verdensarvliste 

i 2009, og den lader sig nemt udforske til fods. 

Eller I kan stige på en cykeltaxa, der bringer 

jer rundt i den pragtfulde by med krogede 

gader, smukke pladser og ikke mindst kirker 

– byen er den katolske kirkes højborg i Cuba

Eller I kan stige på en 
cykeltaxa, der bringer 
jer rundt i den pragt-
fulde by med krogede 
gader, smukke pladser 
og ikke mindst kirker

Den nuværende katedral i Santiago de Cuba stammer fra 1922, 
men der har stået en kirke her, siden byen blev grundlagt omkring 
1520. Den vedligeholdes løbende, så den kan stråle til byens 500 
års fødselsdag.

Af smukke pladser kan vi anbefale Plaza San 

Juan de Dios, der er omgivet af smukke kolo-

nistilshuse, og Parque Ignacio Agramonte, 

der er opkaldt efter en frihedshelt fra en af 

uafhængighedskrigene mod Spanien. Denne 

plads bruges også til udendørs koncerter, så 

måske er I heldige at få den oplevelse med.

Dag 10-12. Trinidad, inkl. 
byvandring med guide
Trinidad er en af Cubas – og hele Caribiens 

– smukkeste byer. Over de næste to dage 

skal I opleve den UNESCO-beskyttede by, som 

består af bakkede, brostensbelagte gader og 

pastelfarvede huse fra 1700-tallet. 

Vi har inkluderet en byvandring med en 

engelsktalende guide – bl.a. med besøg i 

et palæ bygget i slutningen af 1700-tallet. 

Det giver et spændende indblik i, hvordan 

de såkaldte sukkerbaroner levede. De tjente 

styrtende på at dyrke sukker og hentede 

slaver fra Afrika til det hårde arbejde i mar-

kerne. 

I kan besøge Sukkermølledalen uden for byen 

på en udflugt og få en fornemmelse af, hvor-

dan det gik for sig, og herudover kan I tage til 

Ancon-stranden og få en dukkert i Det Caribi-

ske Hav eller på vandretur i det grønne høj-

land uden for byen.

El Morro-fortet ved Santiago de Cuba er udråbt til verdensarv af UNESCO. Det har beskyttet indsejlin-
gen til Santiagobugten siden 1638.

Havana, Baracoa, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad, Viñales 
- 16 dage

Cuba fra øst til vest
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Jeres casa ligger inde i 
den idylliske by, og hvis 
I tager ud i dalen uden 
for byen, har I direkte 
adgang til naturen og de 
smukke Mogotesbjerge

Viñalesdalen i det vestlige Cuba med de forunderlige Mogotesbjerge er et af landets smukkeste naturområder. 

Dag 13-14. Viñales, 
ud i den smukke natur
Sidste stop på jeres rejse er den hyggelige 

provinsby, Viñales, der ligger midt i dalen af 

samme navn. I bliver kørt til jeres casa par-

ticular, der ligger centralt i byen, og herefter 

kan I kigge jer omkring.

Vi kan varmt anbefale jer at deltage i en vir-

kelig sjov udflugt på hesteryg ud i naturen i 

et par timer. Hestene er meget gemytlige, og 

I får selskab af et par kyndige "cowboys". På 

turen besøger I en cubansk bonde, som dyr-

ker tobak, kaffe og andre afgrøder. Han viser 

jer gerne, hvordan en cigar skal rulles.

Vil I mærke adrenalin i årerne, så tag med på 

en zipline-tur i trækronerne, og om aftenen er 

det oplagt at tilbringe nogle timer på Casa de 

la Musica, hvor de lokale salsaorkestre spil-

ler - måske bliver I grebet af stemningen og 

kaster jer ud i en dans.

Dag 15. Viñales og hjemrejse
Det er blevet tid til at vende snuden hjemad 

igen. I bliver kørt til lufthavnen uden for 

Havana, hvorfra hjemrejsen begynder. 

Dag 16. Ankomst til Danmark
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Havana

Viñales
Trinidad

Baracoa

Gibara

Santiago de Cuba

Camagüey

I kan udforske Viñales-dalen på hesteryg med engelsktalende guider og ”turistvenlige” heste.

Autentisk liv i udkants-Cuba
På dette kompromisløse eventyr 
kommer I rundt i hele Cuba, 
herunder Gibara, Baracoa og 
Santiago de Cuba, og stifter 
bekendtskab med vidunderlige kolonistilsbyer, 
glade salsatoner og ikke mindst landets smukke natur.

I skal først opleve Havana, en af verdens mest sanselige 
hovedstæder med smukke pladser, amerikanerbiler og barer, hvor Hemingway har 
hængt over en drink og samlet inspiration. Vi har inkluderet en byvandring til det 
gamle Havanas højdepunkter med vores egen guide, Raul.

I skal opleve udkants-Cuba i Gibara og køre ad en af landets smukkeste ruter gen-
nem Alexander von Humboldt-nationalparken til Baracoa, en af de byer, som Colum-
bus tabte sit hjerte til for mere end 500 år siden. Herfra videre til Santiago de Cuba, 
Camagüey og Trinidad, hvor sporene af fordoms storhed kan aflæses på fine palæer 
i smukke pastelfarver. Også i Trinidad har vi inkluderet en byvandring, så I kan blive 
sat godt ind i forholdene.

Sidst men ikke mindst skal I opleve naturen fra sin allersmukkeste side i Viñales-
dalen med de forunderlige Mogotesbjerge og tobaksmarker, der producerer blade til 
verdens bedste cigarer.

Havana, Gibara, Baracoa, Santiago de Cuba, 
Camagüey, Trinidad, Viñales - 18 dage

Hele Cuba rundt

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN ANDET HOTELVALG/OPGRADERING

Havana 3 God casa particular Udvalgt casa particular

Gibara 2 God casa particular Hotel E Ordoño 

Baracoa 2 God casa particular Hotel El Castillo 

Santiago de Cuba 2 God casa particular Iberostar Imperial 

Melia Santiago +

Camagüey 2 God casa particular Gran Hotel Camagüey 

Trinidad 3 God casa particular Hostal Villa Trinidad

Viñales 2 God casa particular Hotel Los Jazmines 

PRISER
PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 16.560

Børnepriser Fra kr. 12.525

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Bemærk: Prisen er en fra-pris i den billigste 
rejseperiode. Den endelige pris afhænger af 
rejseperiode, fly- og hotelkapacitet. 

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Ekspeditionsgebyr 

Visum til Cuba 

Drikkepenge

Inkluderet i prisen

Flyrejse med KLM eller Air France tur/retur 
København/Billund/Aalborg-Havana på 
økonomiklasse og via Amsterdam/Paris 

Flyrejse Havana-Holguin

Lufthavnsskatter og afgifter

16 nætter på casas particulares i  
standardværelse inkl. morgenmad

Privat transport t/r Havana lufthavn- 
Havana og Holguin-Gibara-Baracoa og 
Camagüey-Trinidad-Viñales-Havana lufthavn

Transport i bus Baracoa-Santiago de  
Cuba-Camagüey

Udflugt med engelsktalende guide i  
Havana og Trinidad

Opgradering - se stjernegaard.dk 
Mulighed for opgradering og ændring fra  
casas particulares til hotel
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Santiago lægger gader til et årligt karneval i juli, men der er musik og 
dans året rundt.

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark – Havana, Cuba. I flyver fra Danmark og ankom- 
 mer til Havana samme dag om aftenen. I bliver kørt til jeres  
 casa particular med god beliggenhed i den gamle bydel.

Dag 2-3. Havana, inkl. byvandring med vores egen guide. God  
 tid i skønne Havana. Vi har inkluderet en byvandring sammen 
 med vores egen guide, Raul, som viser jer bl.a. byens kate- 
 dral og de vigtigste pladser og fortæller om dengang de 
  spanske koloniherrer regerede i landet. Andre muligheder:  
 Ernest Hemingways hus, en køretur med en af de fine  
 amerikanerbiler fra 1950’erne, en guidet tur ud i nattelivet,  
 hvor I lærer de basale salsatrin. 

Dag 4.  Havana - Gibara. Fly til skønne Gibara i et forholdsvist  
 ukendt og meget autentisk hjørne af Cuba. Der var her,  
 Colombus gik i land i 1492 og mødte indianere, der røg på  
 nogle for europæerne ukendte blade, som de kaldte cohiba  
 – deres ord for tobak. I indkvarteres på et hyggeligt casa  
 particular centralt i byen og tæt på havnen.

Dag 5.  Gibara, det autentiske Cuba. Gå en tur i den gamle  
 fæstningsby, den sidste, som oprørerne fik kontrol over i  
 uafhængighedskrigen mod Spanien i 1898. Tag en kort sejl- 
 tur over bugten til en dejlig sandstrand eller besøg en grotte  
 uden for byen, hvor man iført hjelm og pandelampe kravler  
 33 meter ned mod bunden for at bade i en underjordisk sø.

Dag 6.  Gibara – Baracoa. Videre til Baracoa helt ude i den østlige  
 ende af landet - en hyggelig og original lille by, visse steder  
 med et temmelig rustikt præg. 

Dag 7.  Baracoa, besøg Humboldt-nationalparken. Naturen  
 omkring Baracoa er fantastisk, og vi anbefaler et besøg i 
 naturreservatet med kæmpeklippen og i Alexander von  
 Humboldt-nationalparken, som er UNESCO-verdensarv  
 på grund af sin enorme biodiversitet. Her finder I ægte regn- 
 skov med tæt bevoksning, floder, vandfald og smukke laguner.

Dag 8.  Baracoa – Santiago de Cuba. Fra Baracoa til Santiago de 
 Cuba, en sanselig og meget musikalsk by. Det er her, alle  
 de nye tendenser inden for musik og dans opstår, og så er  
 den kendt som revolutionens vugge – hvilket er stort i Cuba.

Dag 9.  Santiago de Cuba, tag en dans. Det er oplagt at gå ud og 
 lytte til musik, og måske tager I også en dans med de  
 lokale. Der findes masser af gode spillesteder, og det er 
  muligt at få salsaundervisning, hvis man har lyst til det.  
 Andre muligheder: besøg f.eks. byens flotte kirkegård, hvor  
 Fidel Castro ligger begravet, og Den skjulte have (eksklusivt  
 for Stjernegaards gæster).

Dag 10.  Santiago de Cuba – Camagüey. Med bus til Camagüey i  
 det centrale Cuba, landets 3. største by. Byens spektaku- 
 lære centrum er på UNESCOs verdensarvliste.

Dag 11.  Camagüey, gåtur i verdensarven. Camagüey lader sig  
 nemt udforske til fods, eller I kan stige på en cykeltaxa, der  
 bringer jer rundt i den pragtfulde by.

Dag 12.  Camagüey – Trinidad. Videre til historiske og meget char- 
 merende Trinidad på Cubas sydlige kyst.

Dag 13-14. Trinidad, Cubas smukkeste by. To dage i UNESCO- 
 beskyttede Trinidad grundlagt i 1513. Byen består af bro- 
 stensbelagte gader og pastelfarvede huse – de fleste bygget  
 i slutningen af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet. 

Dag 15.  Trinidad – Viñales. Nu går turen helt ud til det vestlige  
 Cuba, til Viñales, som ligger i dalen af samme navn omgivet  
 af Cubas måske smukkeste natur. 

Dag 16.  Viñalesdalen, Cubas smukkeste natur. Vi kan anbefale-  
 jer at tage en sjov guidet udflugt på hesteryg ud i Viñales 
 dalen sammen et par kyndige "cowboys" med besøg hos  
 en cubansk bonde, som dyrker tobak, kaffe og andre afgrøder. 

Dag 17.  Viñales og hjemrejse. I bliver kørt tilbage til Havanas luft- 
 havn for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 18. Ankomst til Danmark

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

18 dage
fra kr. 16.560
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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 kan I besøg en tobaks-
bonde, som viser jer, hvordan en cigar skal rulles, 
og han giver også smagsprøver på sine afgrøder. 
Udflugten foregår på hesteryg, men I er under 
opsyn af et par kyndige lokale ”cowboys”.

PRISER
PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 14.225

Børnepriser Fra kr. 10.660

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Bemærk: Prisen er en fra-pris i den billigste 
rejseperiode. Den endelige pris afhænger af 
rejseperiode, fly- og hotelkapacitet. 

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Ekspeditionsgebyr 

Visum til Cuba

Drikkepenge

Opgradering - se stjernegaard.dk 
Mulighed for opgradering og ændring fra  
casas particulares til hotel og All Inclusive

Inkluderet i prisen

Fly  København - Toronto - Havana & Cayo 
Coco - Toronto - Frankfurt - København med 
Air Canada på økonomiklasse. Evt. mulighed 
for afrejse fra Billund og Aalborg mod tillæg

Lufthavnsskatter og afgifter

10 nætter på casas particulares i  
standardværelse inkl. morgenmad

4 nætter på All Inclusive strandhotel  
Pullmann Cayo Coco (på Cayo Coco øen)

Privat transport Havana lufthavn-Havana 
og Trinidad-Cayo Coco samt Pullmann Cayo 
Coco til Cayo Coco lufthavn

Transport i bus Havana-Viñales-Trinidad 

Udflugt med engelsktalende guide i Havana 
og Trinidad
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Historie, kultur og natur med afslutning på paradisiske Cayo Coco
Denne rejse koncentrerer sig om det vestlige Cubas højdepunkter: 
Havana, Viñales og Trinidad og slutter med 4 nætter på den skønne 
tropeø Cayo Coco ud for Cubas nordlige kyst.

I har god tid i Havana til at nyde den gamle bydel, som i disse år 
undergår en forandring fra fotogent forfald til smukt istandsat arkitektur. 
Nyd byens mange UNESCO-beskyttede pladser sammen med vores egen guide, 
Raul, som står for den udflugt, vi har inkluderet i rejsen.

Herefter kører I med bussen til Viñales - Cubas smukkeste naturområde, som leverer tobak til verdens bedste cigarer - og 
videre til Trinidad på sydkysten, hvor I oplever pastelfarvet kolonistilsidyl og toppede brosten. Trinidad er et af de fineste 
eksempler på koloniarkitektur i hele Caribien – også her har vi inkluderet en udflugt i det historiske centrum.

I slutter rejsen på den skønne ø Cayo Coco, som er en del af øgruppen Jardines del Rey ud for Cubas nordlige kyst. Her stikker 
I fødderne i sandet og nyder strandlivets glæder på et dejligt hotel med All Inclusive-forplejning. I flyver hjem fra Cayo Coco via 
Canada til Danmark.

Dag 1. Danmark – Havana, Cuba
Jeres flyrejse går via Canada, og I ankommer 

til Havana om aftenen. I møder jeres chauffør, 

som kører jer ind til Havana, hvor I indkvarteres 

på en casa particular i den historiske bydel. Det 

har været en lang dag, så I går nok på hovedet 

i seng, når I er tjekket ind på jeres casa. 

Dag 2-4. Havana, inkl. udflugt med Raul
I har nu tre hele dage i fantastiske Havana, 

og vi anbefaler jer at gå på opdagelse i den 

gamle bydel, som med god grund er på UNE-

SCOs verdensarvliste. Her kan I opleve koloni-

tidens Havana, som da spanierne stadig var 

her, med fine gamle bygninger og smukke 

pladser. Vi har inkluderet en udflugt i byen i 

selskab med Raul, vor mand i Havana, som 

viser jer det gamle Havana og fortæller om 

livet i Cuba i dag.

Mens I opholder jer i Havana, er det oplagt at 

gå i forfatteren Ernest Hemingways fodspor 

Hemingway sagde: “My mojito in the Bodeguita del Medio and my daiquiri in 
the Floridita”. Prøv at gøre ham kunsten efter.

Havanas gademusikanter er særdeles kompetente.

16 dage
fra kr. 14.225

Havana

Trinidad

Viñales Cayo Coco

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN ANDET HOTELVALG/OPGRADERING

Havana 4 God casa particular Udvalgt casa particular

Viñales 2 God casa particular Los Jazmines 

Trinidad 4 God casa particular Hostal Villa Trinidad

Cayo Coco 4 Pullman Cayo Coco  Pullmann Cayo Coco  (havudsigt)

Pullmann Cayo Coco  (Junior Suite, 18 år+) 

Det vestlige Cuba med Cayo Coco
Havana, Viñales, Trinidad, Cayo Coco – 16 dage
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og besøge Hotel Ambos Mundos i strøggaden, 

hvor han skrev nogle af sine berømte romaner, 

samt hans hus i udkanten af byen, som i dag 

er et rigtigt godt museum. 

Man kan ikke komme ind i huset, men det 

er en fantastisk oplevelse at betragte det 

smukke hjem gennem de 

åbne vinduer og døre - hans 

ånd hviler tungt over stedet. 

Skrivemaskinen, barskabet, 

jagttrofæerne fra Afrika og 

den bugnende bogreol gør 

det nemt at forestille sig, at 

den store forfatter har levet 

og ikke mindst skrevet stor 

litteratur her.

Vi kan også varmt anbefale 

jer at nyde en køretur rundt i 

byen i en smuk amerikanerbil 

fra 1950’erne – disse biler er 

jo nærmest synonyme med Havana. I kan købe 

udflugterne hjemmefra - så er I sikre på plads. 

Dag 5. Havana – Viñales
Det er blevet tid til at forlade storbyen til fordel 

for den lille, søvnige provinsby, Viñales. I kører 

med Conectando-bussen, en god turistbus, 

og fremme i Viñales indkvarteres I centralt på 

casa particular. Inden længe er I klar til at kigge 

jer omkring i den lille by, hvor tempoet er helt 

anderledes end i Havana.

Dag 6. Viñales, på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Viñales’ største seværdighed er den omkring-

liggende natur, og det er derfor oplagt at 

tage på oplevelse ved foden 

af Mogotesbjergene ude i 

dalen. Det kunne eventuelt 

foregå på hesteryg – vi ken-

der en mand, der har nogle 

gemytlige heste, som er 

vant til at lunte af sted med 

gæster, der ellers ikke har 

erfaring med at ride. 

På rideturen besøger I en 

bondemand, der dyrker 

tobak og ruller gode cigarer. 

Bryder I jer ikke om heste, så 

kan dalen også opleves på 

en vandretur, og vil I mærke adrenalin i årerne, 

så tag med på zipline-tur i trækronerne. Om 

aftenen er det oplagt at gå ned på byens cen-

trale torv og høre musik. Der er som regel 

levende musik på Casa de la Musica, og de 

lokale kaster sig gerne ud i en salsa.  

Dag 7. Viñales – Trinidad
I tager igen bussen og kører ud til Trinidad på 

sydkysten, hvor I indkvarteres på en casa par-

ticular i centrum af den historiske og meget 

smukke by. Måske har I lyst til at aftale en mid-

dag med jeres værter – ofte er det casa’erne, 

der har de bedste restauranter i byen.

Vi anbefaler jer at gå en tur i de stemnings-

fulde, brostensbelagte gader og kigge på de 

pastelfarvede huse, som er grunden til, at Tri-

nidad anses for at være en af de smukkeste 

kolonistilsbyer i hele Caribien.

Dag 8-10. Trinidad, inkl. byvandring 
med engelsktalende guide
Der er god tid i Trinidad – både til at slen-

tre rundt på egen hånd og til at tage på en 

guidet udflugt. Vi har på forhånd inklude-

ret en udflugt bestående af en byvandring i 

den historiske by, som havde sin storhedstid 

i første halvdel af 1800-tallet, da Trinidad 

var førende på sukkerproduktion i Cuba, og 

hovedrige sukkerbaroner byggede palæer til 

sig selv i centrum af byen.

Det er også muligt at tage på vandretur i 

højlandet uden for byen eller på en sejltur til 

nogle nærliggende øer – bestil evt. udflugter 

hjemmefra, så er I sikre på plads. Om aftenen 

kan I gå ned i musikgaden, hvor der ligger flere 

spillesteder ved siden af hinanden. Her spilles 

der op til dans hver eneste aften året rundt. 

Jeres hotel ligger 
direkte på en skøn 
strand og ud til havet, 
som har et overdådigt 
marineliv – derfor kom-
mer I nok til at bruge 
en del tid på at bade og 
snorkle i det klare vand

Trinidad regnes for en af Caribiens smukkeste kolonistilsbyer. I får fornøjelsen af en engelsk lokalguide, der kan fortælle om byens spændende historie.

Det vestlige Cuba med Cayo Coco
Havana, Viñales, Trinidad, Cayo Coco – 16 dage
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Cayo Coco er skabt til os, der elsker en hvid sandstrand. Det perfekte sted at slappe af efter kulturelle oplevelser i Cuba.

Dag 11. Trinidad – Cayo Coco
Nu er det badeferien, der venter. I får jeres 

egen transport op til Cayo Coco, en af de små 

øer i øgruppen Jardines del Ray, som betyder 

Kongens haver, og det lyder jo ganske besnæ-

rende. Øerne er forbundet med fastlandet via 

en 27 km lang dæmning.

Glæd jer til at tjekke ind på Pullman Cayo Coco, 

et 4-stjernet All Inclusive-resort direkte på en 

dejlig, hvid sandstrand.

Dag 12-15. Cayo Coco, strandlivets glæder
Cayo Coco-øen er populær og har en del hotel-

ler, som dog alle er underlagt strenge regler 

for naturbeskyttelse. Jeres hotel ligger direkte 

på en skøn strand og ud til havet, som har et 

overdådigt marineliv – derfor kommer I nok til 

at bruge en del tid på at bade og snorkle i det 

klare vand. 

Bliver I trætte af havvand, kan I fornøje jer i 

en af resortets fem pools og spise jer gen-

nem buffetrestauranten og de fem a la carte-

restauranter – opholdet er på All Inclusive-

basis, så I skal ikke gå sultne i seng. Resortet 

kan også arrangere fiske- og dykkerture for jer.

På dag 15 går det hjemad igen. I flyver fra Hol-

guin via Canada til Danmark.

Dag 16. Ankomst til Danmark
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Cuba er omgivet af Det Caribiske Hav, og landets 
strande lever meget fint op til forestillinger om strand-
paradiser. Alle vores rejser kan forlænges med ekstra 
tid ved stranden, og I kan i de fleste tilfælde vælge, om 
I vil bo på hyggelige casas particulares tæt på stranden 
eller på et All Inclusive-resort i strandkanten. 

Kvaliteten af strandresorts i Cuba er meget svingende 
– vi bruger kun de bedste resorts, og vi besøger dem 
hvert år for at sikre os, at kvaliteten holder. Se meget 
mere om Varadero, Jibacoa, Cayo Coco og andre skønne 
strande på stjernegaard.dk.

FORLÆNG
PÅ STRANDEN
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CUBAS 
DEJLIGE 

STRANDE 
Se mere på

stjernegaard.dk
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