2019 CUBA I ENDRING - Flott rundreise!
Havanna, Pinar del Rio, Vinales, Cienfuegos, Trinidad, Varadero
6. - 19. november - 14 dager
Hemingway bodde der - Selve Christoffer Columbus uttalte”- Dette er det vakreste
land menneskeøyet har sett.” Bo midt i Gamlebyen Havanna 3 netter på 5***** Hotel Iberostar med flott basseng på taket. Landet bør oppleves da de er i stor administrativ endring. Landet ble fra 1400 tallet påvirket av indianere, spanjoler, franskmenn, engelskmenn, russere og amerikanere. Havanna er hovedstaden i verdens
ledende nasjon innen sigar- og romproduksjon. Møt det flotte folket, som har gjennomlevd 500 år med tvunget slaveri, angrep av pirater, dødd i revolusjoner og faktisk
beholdt sin livsglede med dans og sang. - Utrolig! - På turen vår opplever vi Cubas
milelange
kritthvite strender, malerisk vakker natur, tropisk klima, gjestfrie
mennesker og rytmisk salsa-musikk, samt gnistrende danse - glede. All incl. 6 netter
Nyt strendene i Karibien og ved Varadero.
1.dag

6. november STAVANGER - AMSTERDAM - HAVANNA MED KLM

Fremmøte kl. 05.00 på SOLA for reise m. KL 1196 avgang kl. 06.30 via AMS til Havanna.
Ankomst Havanna kl.18.15. Sammen med vår cubanske guide reiser vi med buss til vårt
hotell i Gamlebyen, som er på Unescos verdensarv liste. Vi gleder oss over å sjekke inn på et
supert nyrenovert hotell i Gamlebyen som heter Hotel Iberostar Parque Central 5***** med
svømmebasseng på taket. Her skal vi bo de neste 3 netter. Vi gleder oss til god
servering på hotellet etter lang reise. Vil vi lufte oss er Anne Kari med og sjekker lokale
serveringsteder langs gågata Obispo, hvor salsa musikken runger og dansende par underholder oss. Vi får virkelig oppleve hvordan by-cubanerne lever. Gled dere, salsa-musikken
høres over alt - lokale flotte musikere underholder oss for noen pesos.

2. dag

7. november HAVANNA - BUSS og RUSLETUR I GAMLEBYEN

3. dag

8. november

HAVANNA - BYBILDE EN ALDRI GLEMMER

4. dag

9. november

HAVANNA - PINAR DEL RIO og VINALES

5. dag

10. november

Hotel Nacional Havanna

Frokost før by rundtur med vår cubanske guide og buss sjåfør i Havanna. Vi opplever
Avenue Malecon mot havet, Hotell National med kjendisbilder på veggene, i ”Hall of Fame” kan besiktige disse mot å kjøpe en Rom til 5 Pesos i baren. Her har film-legender, statsmenn
og konger vært hotellets gjester. Film og kabaret er om kvelden -( tillegg ). Transfer direkte
til den flotte festningen El Morro så vi får det fineste skue over Gamle Havanna. Videre går
turen til Rom museet med omvisning og smaksprøve. På turen passerer vi òg Cementerio
Cristobal Colon, den største kirke-gården i Latin Amerika ( veldig kuriøs og med mektige grav
-monumenter). I gamlebyen stopper vi ved National Capitol, Revolusjons plassen, museet og
Aldama Palacio med fine åpne gater. Fotografering hører med både på Hemingways best likte
restaurant La Floridita, hvor han står ved baren i full størrelse. Her anbefaler vi å smake på
Daiquiri - baren`s og Hemingway sin spesialdrink. Felles middag om kvelden.
Frokost på vårt flotte hotell Iberostar. Vi bor optimalt for å gå i hovedgaten Obispo som er
gågate. Gata har hele dagen musikk og kjempestemning. Hverdagen med køer, sykkeldrosjene, hestedrosjer og gamle amerikanske biler er alltid på tilbud for oss. Viktig å skaffe
seg kunder, hestedrosjene kan anbefales langs Cruis terminalen til det store markedet. Dette
er et folk som jobber knallhardt for å tjene litt ekstra til livets opphold. I dag er det tid til å
besøke hotellet i gaten vår som heter Hotel Ambos Mundos, hvor Hemmingway elsket å oppholde seg i mage år før han kjøpte hus utfor Havanna. — På takterrassen er det restaurant
med flott skue over bygatene. Markededet ved havnen er verdt å besøke—Anne Kari tar deg
med. Masser av handverk og ikke minst malerier gjort av flinke Cubanere - som produserer
alt dette. Middag om kvelden.
Etter frokost takker vi for oss. Vi drar med buss til Pinar del Rio og Viñales, som ligger 2.5 timers busstur vestover for Havanna. En tur i malerisk natur, med skue på småbruk der
bonden fortsatt bruker okse til pløying og bearbeiding av jordene for planting av tobakk– og
andre produksjoner. Et malerisk landskap møter oss på turen. Distriktet er kjent for sin
fantastiske natur og her dyrkes landets flotteste og beste tobakksblader. På veien er vi innom
sigarfabrikk i Pinar del Rio. Her får vi sett kunsten med å rulle sigarer av kvalitet. Her er flere
sigarfabrikker og mange tobakks-plantasjer. Naturen er uforglemmelig og det gleder oss
nordmenn å se at landbruket er i fremgang. Søte bananer fra små og frodige bananplantasjer, mangotrær, ananas, sukkerrør, peanøtter etc. Området er svært frodig med
knauser og fjellpartier en neppe har sett maken til. Vi er i et kalksteinsområde, hvor det er
masser av grotter og underjordiske elver. Så særegen og vakker er naturen at de fleste
gjester husker disse dagene best. Viñales står på UNESCOS verdensarvliste. Vi stopper
underveis og spiser lunsj på lokal restaurant. Kanskje - vi kan prøve oss på litt salsa dans en
dag. Av og til fikser de som jobber på hotellet en instruktør for oss en kveld - som jobber på
hotellet som instruktør. Vi bor 2 netter på «Tropical rooms» på Hotel Rancho San Viciente 3
*** i denne frodige dalen. Felles middag og hygge om kvelden.

VINJALES

Etter frokost tar vi en runde i den fruktbare Viñales dalen. På veien besøker vi en bonde som
produserer sigarplanter til industrien. Dette er interessant og en kan kanskje få sett den bli
rulla og hjemmelaga. Vel nede i dalen drar vi til de underjordiske grottene laget gjennom 160
millioner år i kalksteinsfjellet. - Klippeformasjonene heter ” Mogotes ” og finnes kun her og i
Malaysia. Her får vi oss en underjordisk vandretur og ser dagens lys etter en spennende båttur på elva inne i fjellet. Kanskje får vi møte en arbeidende bonde, som er ute og pløyer med
oksene sine, kanskje er familien òg der. Kanskje finner vi søte bananer og ananas på kjøreturen. Bonden kan i dag selge langs veien. Han har kanskje og en skvett med rom? Lunsjen
kan vi innta her ved det gigantiske fjellmaleriet ” Mural de la Preehistoria” ( 120 x 180 meter
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6. dag

11. nov

VINJALES - PINAR DEL RIO - CIENFUEGOS

Frokost før avreise mot Pinar del Rio og Havanna. Frodige Cuba med fine naturområder og
travle lokale bønder i arbeid med pløying og planting på åkeren. Vel forbi Havanna bærer
det østover på uferdig motorvei bygd av Fidel. Vi ser lastebiler i transport av folk, hestedrosjer, banan- og osteselgere ute på motorveien. Lunsj stopp foretrekker vi ved sumpområdet og nasjonalparken, hvor urbefolkningen fortsatt lever. Restauranten er like ved en
stor krokodillefarm og krokodille kjøtt kan og velges. ( tillegg ). Turen videre går til
Grise-bukta og stopp på museet med et glimt fra 60-tallets historie på Cuba midt i
skjæringspunktet mellom øst og vest. Den kalde krigen nådde virkelig et klimaks. Langs
kysten fortsetter vi så til den mest vestlige byen Cienfuegos - ved sydkysten. og byr blant
annet på en lang og vakker Avenue, den unike Plaza José Marti - et særpreget teater,
musikkbarer og lystig karibisk stemning. Innsjekk og middag Jagua Hotel i Cienfuegos.

7. - 10. dag 12. nov
DEL MAR

CIENFUEGOS - TRINIDAD - KARIBISKE HAV - TRINIDAD

Frokost før avreise og tidsbruk til å spasere gjennom hovedgaten i Cienfuegos. Etterpå
følger vi kysten av det Karibiske hav på vei til Trinidad. Vi går en runde i byen Trinidad i
sentrum. Vandreturen krever gode sko i Trinidad, hvor bybildet er identisk med bybildet
som det var for 300 år siden. Her er det forskjellige museer for eksempel det Romantiske
Museum, her er marked med handverk og barer med veldig dyktige musikere. På turen
besøker vi en keramiker, hvor en kan handle om en vil. Lunsj når vi er på vårt hotell etter å
ha vært en tur i sukkerdalen, hvor spanjolene dreiv slaveri på de enorme sukkerplantasjene. Tenk at det var en plantasje med mer enn 3000 slaver. Turen går etterpå til
kysten godt 10 minutters kjøretur fra sentrum til Costa del Sur stranden og ligger der i 4
netter. De fleste folk foretrekker å bo slik at en kan bade i havet og nyte de perle-hvite
strendene med palmer, hvor en finner skygge for solen. Vi nyter våre dager med bespisning
på hotellet. Er en danselysten foreslås Casa de la Musica i Trinidad om kvelden. Hyggelig å
prøve seg på Salsaen - cubanere stiller villig opp.
Hotel Trinidad del Mar 4**** ( All inklusive. )

11. dag
13.-14.-15.-16. nov.
VARADERO

TRINIDAD all Incl. 4 netter - SANTA CLARA -

Frokost før vi takker for oss og har avreise via Santa Clara — Che Guevara Mausoleum. Vi
får en flott tur når vi krysser nordover på Cuba mot Santa Clara. Om det passer besøker vi
en lokal bonde - ekte Cubansk familie i fjellene. De dyrker sine egne matvarer og lever
enkelt. Videre drar vi til Santa Clara og ser hvor Che Guevara fullendte revolusjonen
sammen med Fidel Castro. Vi besøker Che Guevara mausoleet og Tog Monumentet, som
fortsatt står slik det ble sprengt av Che med hjelp av 18 soldater. Den cubanske guiden
kjenner historien og alt om samfunnsforhold på Cuba. Lunsj stopp ved kjekk
restaurant - ikke langt fra Monumentet av Che. Etter lunsj drar vi mot Varadero.
Vi passerer aktive sukker-, appelsin- og frukt plantasjer samt nedlagte sukkerfabrikker.
Endringer skjer til det bedre innen landbruk og i Cuba opplever vi framgang fra år til år.
Ankomst og overnatting i 2 netter. Til avtalt tid går vi til restauranten for bespisning og
drikke inkl. Senere underholdning og samling i baren - Al Inklusive - vi nyter godene.

12. dag

17. nov.

VARADERO - All Inclusive

13. dag

18. nov.

VARADERO - HAVANNA - for innsjekk og hjemreise

Vi nyter noen rolige dager ved stranden i kjekt hotell i Varadero. Gode fasiliteter med
solsenger ved stranda eller ved hotellets basseng. Her er flere barer og restauranter å velge
mellom. Slik kan en få med forfriskninger samt forskjellige restauranter under oppholdet.
Aktiviteter som padling, seiltur med snorkling, spa / massasje, fantastisk badevann, flott
strand òg for turgåing. Maken til strender skal en leite lenge etter og badevannet er
fantastisk med 26 - 27 grader. Her er det bare å nyte et par fridager med fasilitetene rundt.
Frokost før vi takker for oss og opplever mer av Cubas frodighet og landets muligheter
innen landbruk. Ellers får vi i dag med oss en særs viktig severdighet på Cuba, Hemingways
hus ca. 2 mil ut av Havanna. Huset, hagen og båten med svømmebassenget er renovert og
entre er inkl. i området. Huset får vi sett fra utsiden og det er dekorert slik det var innredet,
da han bodde der. Etterpå går turen til bukten Cojimar, hvor Hemingway hadde båten sin
liggende. Fiskelandsbyen har og påkosta en flott byste av forfatteren, som de var veldig
glad i. Vi unner oss en siste lett lunsj - Anne Kari hjelper.
Så fortsetter vi til flyplassen og ankommer der kl. 16.15 for innsjekk og utreise med KL 724
avgang kl.1915. Om bord får vi middag m. drikkevarer og frokost m. drikke ombord.

14. dag

19. nov

AMSTERDAM ankomst morgen - Fly videre til SVG

God morgen og frokost serveres om bord før ankomst Amsterdam kl. 10.35. Vi går direkte
til pass sjekk, får forventet Security sjekk og kommer over i vår riktig terminal. Dessverre
får vi litt ventetid grunnet KLM sine flyruter til Stavanger og usikker landing oversjøisk.
Vi har neste med KL 1203 videre til SVG kl. 15.05 og ankommer il Sola kl. 16.35

Pris pr. pers. i dobbeltrom fra 6. - 19. november

kr. 29 900,-

Depositum faktureres med kr. 5300,- og er ikke refunderbart. Første mann til mølla!
HUSK: Passet må være gyldig minst 6 mnd. etter hjemkomst på reise i Verden.
HUSK: VI MÅ HA KOPI AV PASS TILSENDT - FOR Å KUNNE UTSTEDE VISUM.
HUSK: Det kreves reiseforsikring for Cubareis, sjekk avbestilling v. sykdom, Europeisk
Helsekort - www.helfo.no, da en flyr via EU.

Cuba er i endring og prisnivå er prismessig høyere grunnet at lettere adkomst til
Cuba. Vi tar forbehold om endringer utenfor vår kontroll i forbindelse med turen.
Det være seg endringer i valuta, oljeprisendringer, fly avgifter, avgift-søkninger. Ved
avbestilling etter 1. august betales turen i sin helhet grunner fly, hotell og avtalepartnere i Cuba med deres grupperegler for 2019.

Pris inkludert fra 06. 11 –19.11
* Rutefly med KLM via Amsterdam
* Flyskatter SVG-HAV kr. 1946,* Cubansk guide på Cuba
* All felles transport på reisen
* Inkl. entre på attraksjoner
* Visum til Cuba kr. 600, * 6 netter m. halvpensjon
( frokost og middag eller lunsj )
* 6 netter med All Inclusive
( 4 n i Trinidad & 2 netter
Varadero )
Dvs. Frokost, lunsj, middag og
Drikke, forfriskninger inkludert
(vann, brus, vin, kaffe & drinker)
* Anne Kari T. Fossen – Reiseleder
Tillegg for:
* Enkeltrom kr. 5100,* Tips til sjåfør og cubansk guide
* Kabaret - show
* Noen lunsjer på turen
* Eventuelt andre entreer
Tidsforskjell: 8 timer
Flytid: 10 timer fra Amsterdam
Elektrisitet: 110 V - adapter
Tips: 10 % vanlig på restaurant.
Bagasje: 23 kg/12 handbagasje
Pass: Pass må være gyldig minst 6
mnd. etter hjemkomst
Husk: Navn i pass skal
samsvare med navn i flybillett.
Valuta: Cubanske Peso
Kreditkort: Mastercard /Visa
Prisnivå: 1 fl. Cola ca. 9 NOK
Vaksine: Kontakt helsestasjon
Valuta: Ta med Euro for
veksling mot Konvertible Pesos.
Ta med mindre sedler 20E —
er best, da kan du bestemme
mengde du vil veksle selv.
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