Det bästa av Kuba

Detta ingår i resans pris:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Skandinavien−Havanna t o r med KLM/Air France i ekonomiklass.
Alla flygskatter.
All transfer i luftkonditionerade bussar.
Boende 13 nätter i dubbelrum på hotell eller Casa Particular* (privat boende).
Måltider enligt dagsprogrammet. En dryck ingår i luncherna och middagarna.
Inträden till museer och andra sevärdheter ni besöker inom programmet.
Engelsktalande lokal guide.
Visum (värde 400 SEK/person).

Dag 1: Ankomst till
Havanna
Avresa från Skandinavien och
ankomst till Havanna.
Transfer till hotellet i Gamla
Havanna.
Boende: Hotel Deauville 2*
eller likvärdigt hotel.
Måltider: middag.
Dag 2: Rundtur i Havanna
Ni träffar er guide som
berättar om dagens
stadsrundtur som startar i
Havannas historiska hjärta,
Gamla Havanna. Denna del av
staden grundades år 1515 och
finns upptaget på UNESCO:s
världsarvslista. Ni strosar över
Plaza de Armas och Plaza de
la Catedral, och stannar till
vid El Templete, platsen där
Havanna grundades. Ni
fortsätter till Hotel Ambos
och besöker Ernest
Hemingways rum. Ni besöker
också en cigarrfabrik innan ni
äter lunch på en lokal
restaurang.

Tidig eftermiddag fortsätter
stadsturen i de för Kuba så
karaktäristiska klassiska
amerikanska bilarna. Ni
hämtas upp vid Plaza de
Armas och åker först till det
magnifika Capitolium där ni
gör ett kort fotostopp. Ni
fortsätter med en hänförande
panoramisk åktur längs
Havannas populära
strandpromenad. Turen
fortsätter längs 5:e avenyn
upp till John Lennon-parken.
Ni stannar också till vid
Revolution Square, och forten
Castillo del Morro och San
Carlos de La Cabaña.
Stadsuren avslutas vid den
kolossala statyn av Cristo de
la Habana. Ni återvänder till
hotellet och har fri tid fram till
kvällens middag med show på
Café Taberna.
Måltider: frukost, lunch,
middag.
Dag 3: I Hemingways
fotspår
Efter frukost får ni en tur i

Hemingways fotspår. Turen
går först till Hemingways
museum i hans bostad Finca
La Vigía. Ni fortsätter till San
Francisco de Paula och får
längs vägen bland annat se
hamnen. Därefter fortsätter ni
till Cojimar, en liten fiskeby
strax utanför Havanna som
inspirerade Hemingway att
skriva sin berömda novell Den
gamle och havet. Här får ni
bland annat se Hemingways
minnesmonumentet och
fortet. Ni stannar till på Las
Terrazas bar för att ta en Don
Gregorio, cocktailen som
Hemingway skapade. Ni
besöker också Hemingways
rum på hotell Ambos Mundos
liksom restaurangerna La
Bodeguita och El Floridita. Ni
äter lunch på en lokal
restaurang och återvänder
sedan till hotellet.
Måltider: frukost, lunch,
middag.
Dag 4: Havanna − Viñales
Ni lämnar i dag Havanna och

reser västerut mot den lilla
koloniala staden Viñales. På
vägen blir det utflykt till
ekosamhället Las Terazzas
med lunch.
Boende: Hotel Los Jazmines,
Måltider: frukost, lunch,
middag.
Dag 5: Viñales
I dag väntar en rundtur i
Viñales med ett besök hos en
lokal tobaksplantage.
Måltider: frukost, lunch,
middag.
Dag 6: Viñales − Playa
Larga
Resan fortsätter idag till Playa
Larga längst in i Grisbukten.
Ni äter lunch på en lokal
restaurang.
Boende: Hotel Playa Larga.
Måltider: frukost, lunch,
middag.
Dag 7: Playa Larga −
Trinidad
Efter frukost tar ni en tur till
Punta Perdiz med snorkling &
bad. Efter lunch fortsätter ni
till Trinidad, och stannar på
vägen i Playa Giron på östra
sidan av Grisbukten. Det lilla
museet Museo Giron är väl
värt ett besök. Museet visar
invasionen i Grisbukten 1961
med fotografier, dokument,
vapen, en stridsvagn och
vraket från det flygplan som
deltog i den sista striden. Du
kan också se filmer tagna
under invasionen. Ni fortsätter
sedan till hamnstaden
Trinidad för övernattning.
Boende: Boende: Casa
Particular.
Måltider: frukost, lunch,
middag (på Casa Particular)

Dag 8: Trinidad
Efter frukost gör ni på en
rundtur i Trinidad som är
utsett till världskulturarv av
UNESCO. Staden var en av
de första städerna som den
spanska kronan grundade på
tidigt 1500-tal. Här besöker ni
Historiska Muséet och baren
La Canchanchara där ni
smakar på den lokala drinken
gjord på rom, honung och
citron. Ni äter lunch på en
lokal restaurang i Trinidad.
Måltider: frukost, lunch,
middag på lokal restaurang.
Dag 9-13 nov: Trinidad −
Varadero
Ni reser idag tvärs över landet
till Varadero, ett strandparadis
med långa vita stränder
utanför Kubas norra kust. På
vägen besöker ni Santa Clara
som är en av de viktigaste
platserna i Kubas
revolutionära historia. Här får
ni se flera fascinerande
historiska platser, bland annat
det stora monumentet och
mausoleet där Che Guevara
vilar. Ni äter lunch på en lokal
restaurang och fortsätter sedan
till Varadero.
Boende: Starfish Las Palmas
i standardrum.
Måltider: Frukost.
Dag 14: Varadero Havanna
På eftermiddagen får ni
transfer från hotellet till
flygplatsen. Ankomst till
Skandinavien den 30
november.
Måltider: frukost.
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