Dagsprogram - Cubas
højdepunkter
Dag 1: Havana

Vi rejser til Cuba fra Danmark med et enkelt stop undervejs. Ved ankomst til Havanas internationale
lufthavn er der sørget for transport ind til vores hotel, hvor vi skal bo de næste 4 nætter.
Havana - eller som de lokale siger, La Habana. Forestil dig, at du befinder dig i én af verdens sidste enklaver,
som er 100% autentisk. I Havana har tiden stået stille. Det gamle Havana bugner af antikke bygninger med
balkoner, mosaikker, frodige gårdhaver, mangfoldighed og leben i gaderne. Fem århundreders
arkitektoniske traditioner, brolagte gader, svajende palmer i en tropisk brise og et spændende miljø, gør
byen til et uimodståeligt rejsemål.
Overnatning i Havana på godt beliggende casa med morgenmad.
Dag 2-4: Havana

Vores ophold i Cubas hovedstad er varieret og giver jer et enestående indblik i Cubas historie, kultur og
levevis - det får I leveret fordi vores danske guide har opholdt sig i Cuba og kender landet som sin egen
bukselomme. I skal på byrundtur, se det gamle Havana, den imponerende havnefron Malacon, danse Salsa,
smage cubansk rom, besøge Hemingyas hjem, se Asger Jorns berømte malerier, besøge cubanske kunstnere
og kigge inden for på en cubansk cigarfabrik.
Dag 5: Havana - Viñales

Vi forlader Havana og kører til den frodige og smukke Viñales-dal, som ligger ca. 140 kilometer vest for
Havana.
Overnatning i Viñales på godt beliggende Casa med morgenmad.
Dag 6: Viñales – Cienfuegos

Efter tidlig morgenmad hos Maria kører vi ca. kl. 6.45 med turistbussen til hyggelige og charmerende
Cienfuegos. I ankommer midt på dagen, så I har resten af eftermiddagen og aftenen til at gå på opdagelse i
byen. Overnatning i Ciefuengos på godt beliggende hotel med morgenmad.
Dag 7: Cienfuegos - Trinidad

Provinsen Cienfuegos ligger i Jagua-bugten og blev grundlagt i 1819, hvor byen blev døbt Villa Fernandina
de Jagua. Den blev grundlagt af franske emigranter fra Bordeaux og Louisiana, der etablerede en koloni,
som i dag er en af de smukkeste og yngste byer i Cuba.
Cienfuegos centrum er bestemt et besøg værd, med sin forfaldne, men alligevel fornemme arkitektur. Byen
er fyldt med smukke palæer, gågader, isbarer, hyggelige caféer og spændende restauranter.
Om I dag tager vi afsked med Cienfuegos og drager mod Trinidad, som er en utrolig charmerende by med
brostensbelagte gader mellem de maurisk inspirerede huse med røde teglsten og kulørte gitre for
vinduerne. Byen betegnes som en af verdens bedst bevarede koloniale byer. Det var herfra Hernan Cortés
sejlede, når han skulle til Mexico og erobre.
Overnatning 3 nætter på centralt beliggende Casa i Trinidad med morgenmad.
Dag 8: Trinidad

Vi begynder opholdet i Trinidad med en spændende historisk byrundtur, som tager os til Plaza Mayor med
besøg på Casa de la Trova og La Canchachara, hvor der er mulighed for at få en lokal drink og se de lokales
kunst.
Vi kommer også ud til Sukkermøllernes dal, hvor vi besøger møllen Manaca Iznaga. Vi spiser frokost på lokal

restaurant.
Overnatning på Casa i Trinidad med morgenmad
Dag 9: Afslapning i Trinidad

Denne dag er fri til egen disposition.
Der er både mulighed for kulturelle oplevelser og afslapning ved stranden.
Overnatning på Casa i Trinidad med morgenmad.
Dag 10: Trinidad - Camagüey

Efter morgenmad forlader vi Trinidad og kører til Camagüey.
Efter frokost på Las Tunas, tager vi på bytur i Camagüeys små snørklede gader, der er helt anderledes i
forhold til resten af de cubanske byers snorlige vinkelrette gader, efter sigende for at forvirre pirater, der
drog på togt indlands. Vi bliver kørt rundt i cykeltaxaer (der betales individuelt og koster omkring 5 CUC pr.
person).
Overnatning på Casa i Trinidad med morgenmad.
Dag 11: Revolutionshistorie i Santa Clara og Remedios

Efter morgenmad forlader vi hotellet og kører videre til Santa Clara.
Vi spiser frokost på Rio Azul, og efterfølgende besøger vi de historiske mindesmærker for Ché Guevara i
Santa Clara. Ché Guevaras afgørende slag under revolutionen, i juledagene 1958, omfattede indtagningen
af Santa Clara samtidig med, at Raúl Castro angreb Santiago. Da Santa Clara faldt, var landet skåret over og
hele den østlige del reelt i guerillahærens hænder.
Ché Guevara drog siden til Bolivia for at indlede endnu en guerillakrig, der mislykkedes. Han blev dræbt af
boliviansk militær og hemmeligt begravet. Først 30 år senere blev hans lig fundet og bragt til mausoleet i
Santa Clara. Ché blev i mange år efter sin død opfattet som en frihedshelt af den politiske venstrefløj, men
som krigsforbryder af mange fra den internationale højrefløj. I Cuba og særligt i Santa Clara præger hans
ansigt bygninger og skilte langs med vejene, og er i udpræget grad et symbol på revolutionen.
Vi indkvarteres på casa i Remedios.
Dag 12-14: Strand i Cayo Santa Maria

På vej til Cayo Santa Maria, der ligger er en ø ud for Cubas nordlige kyst, besøger vi et museum for
sukkerindustrien. Vi skal efter ankomst nyde solen og de smukke strande og det blå hav.
Dag 15: Cayo Santa Maria - Havana

Efter morgenmaden går turen tilbage til Havana i bus, hvor vi vil ankomme om eftermiddagen. Vi bliver her
indkvarteret i det samme godt beliggende hotel, som vi kender fra starten af turen. Om aftenen er der
booket afskedsmiddag på den private restaurant Eutimia som serverer lækker mad.
Dag 16: Havana - lufthavnen i Havana

Der er afrejse fra Havana om morgenen med et stop undervejs inden vi igen er i København.
Dag 17: Hjemkomst til København

Vi lander om morgenen i Danmark med kufferten fuld med skønne oplevelser fra det autentisk Cuba. En
dejlig rundrejse til Cuba er slut.

Prisinformation

Max. deltagere: 15
Prisen gælder pr. person i delt dobbeltværelse.
Tillæg enkeltværelse:

Inkluderet i prisen

Flyrejse København - Havana t/r
Skatter, afgifter og brændstoftillæg.
Forplejning ombord på de oversøiske flystrækninger.
Hotel eller Casa Particular (nøje udvalgt privat indkvartering) inkl. morgenmad:
4 nætter på hotel i Havana
1 nat på Casa Particular i Viñales
2 nætter på hotel i Cienfuegos
4 nætter på hotel el Casa i Trinidad
1 nat på Casa Particular i Camagüey
1 nat på Casa Particular i Remedios
3 nætter på hotel i Cayo Santa Maria
1 nat på hotel i Havana (sidste nat)
Al transport som beskrevet
Udrejseskat i Cuba

Prisen inkluderer ikke

Tillæg for enkeltværelse
Visum til Cuba (arrangeres af Horisont Rejser)

Praktiske oplysninger
Hotel: På denne rejse bruger vi privat inkvartering (casa particular) og hotel
Visum:

Der kræves visum til denne rejse, der arrangeres af Horisont Rejser

