CUBA

10 dagers rundreise Januar 2022

VARADERO BEACH Januar 2022
3 dager ekstra på stranden med all inklusive på
5 stjerners hotel IBEROSTAR

4 – 9 November

Opplev den særpregede kulturen, de heftige karibiske rytmene
og kubanernes sensuelle danseglede. Uberørte strender med
hvit sand, palmesus, blått hav og herlig klima er også typisk
Cuba, men landet kan by på mye mer!
Dag 1: JANUAR 2022

Måltider på flyet

Avreise fra Oslo, London, Stockholm og andre byer. Ankomst Havanna der vi blir møtt på
flyplassen og kjører til vårt hotell med velkomstmøte og middag på hotellet
Overnatting med frokost: Hotel Capri ****
„Grisebukta“/ Playa Giron – Cienfuegos F, L, M
Etter noen timers kjøring når vi fram til nasjonalparken Peninsula de Zapata, det største
våtmarks areal på Cuba, med sumper og tett mangroveskog. Vi fortsetter til Grisebukta, hvor
kontrarevolusjonære eksilkubanere prøvde å invadere Cuba støttet av CIA og president
Kennedy. Lunsj på stranden og tid til et bad i det karibiske hav før vi fortsetter turen langs havet
til Cienfuegos og innsjekking på vårt trivelige sentrale hotell. Om kvelden skal vi ha middag på
det moriske palasset “Palacio del Valle". Malecon kan by på natteliv og heftige kubanske
rytmer. Salsaentusiaster kan prøve danseferdighetene på populære ”Benny Moré” utover
natten. 2 netter Hotel La Union **** med svømmebasseng eller tilsvarende

Dag 2: JANUAR 2022

Dag 3: JANUAR 2022

Cienfuegos
F, L, M
På en byvandring i Cienfuegos krysser vi Parque Martí med fransk koloniarkitektur og får se det
nostalgiske Terry–teateret hvor Caruso og Sarah Bernhardt har opptrådt. Vi skal ta ut på en
båttur i bukten i Cienfuegos til øya med Jagua fort fra 1740. Lunsj underveis. Vi skal også
besøke de kongelige gravplassene fra 1839. Denne kvelden skal vi nyte god mat på den
privatdrevne restauranten Paladar Villa Lagarto.

Dag 4: JANUAR 2022

Cienfuegos - Trinidad
F, L, M
Den Botaniske hagen i Cienfuegos er den viktigste i hele Latin America med ca 2000 plantearter inkludert 45 ulike typer palmer. Vi kjører langs sydkysten mot Trinidad. Lunsj inkludert.
Vandring til fots på brosteinsbelagte gater i denne perlen av en by som er satt på UNESCOs
celebre verdensarvliste. Sukkertøyfargede hus i kolonistil med rød takstein, smijerns gitre og
marmorfliser har beholdt arkitektur og atmosfære fra de rike sukkerbaronenes makt tid, grunnlagt på sukker og slaveri. Vi besøker også en honning- likør-bar «Canchandchara»! Overnatting
2 netter: La Brisas ***+ rett på stranden Ancon eller tilsvarende All inklusive i 2 netter/dager.

Dag 5: JANUAR 2022

Trinidad - Fjelltur med badekulp
F, L, M
Vandreturen ”El Cubano” er en to kilometer lang tursti i Sierra del Escambray, fjellpartiet nær
Trinidad. Vi går langs en idyllisk elv opp til en foss med kulp, hvor vi bader. Innenfor fossen er
en grotte med flaggermus. Felles lunsj på Finca El Cubano. Middag på hotellet all inklusive og
tur til Trinidad om kvelden for dem som ønsker med dans på Casa de la Trova (inngang inkl.)

Tropicana er en verdenskjent Club i Havana, grunnlagt 1939. Tropicana produserte store fasjonable og den gang var hovedrolleinnehaverne bl.a. Xavier Cugat, Carmen Miranda, Nat King Cole og Josephine Baker. Stedet ble etterhvert kalt for "Paradise Under the Stars,"
og ble kjent for sine “showgirls og flashy, spektakulære produksjoner. En lang liste med berømtheter flocket seg på Tropicana, Édith Piaf,
Ernest Hemingway, Jimmy Durante og Marlon Brando bl.a. Fra 1956 hadde Cubana Airlines' Tropicana Special en flyreise med clubmedlemmer fra Miami til Tropicana og returnerte tilbake til Miami i Florida kl 4 neste morgen.

Dag 6: JANUAR 2022 “Sugar Mill Valley“ – Santa Clara

F, L, M

På formiddagen kjører vi til Sugarmills Valley før vi fortsetter mot universitetsbyen Santa
Clara. Her ser vi den store bronsestatuen av Che Guevara, mausoleet med Che og hans 17
compañeros som ble drept i Bolivia for 41 år siden og museet som forteller om Che og hans
liv. Santa Clara var åstedet for de siste avgjørende slagene før Castro og hans menn overtok
makten på Cuba. Lunsj på restaurant ”Los Caneyes” omgitt av frodig vegetasjon. Vi reiser
tilbake til Havanna og spiser middag på Paladar Decameron.
Overnatting 3 netter: Hotel Capri ****

Dag 7: JANUAR 2022 „Til fots i Havanna“

F, L, M

Sightseeing til fots i Gamle Havanna. Vi starter med besøk på en sigarfabrikk og får en
innføring i hvordan kubanske sigarene fremstilles. Deretter til kjente severdigheter som
Capitolio, Gran Teatro Garcia Lorca og vi besøker favorittbaren til Hemingways ”La Floridita”.
Turen fortsetter til Plaza de Armas, Castillo de la Real Fuerza, det gresk-romerske tempelet El
Templete, Palacio de los Capitanes Generales og ”La Bodeguita del Medio”. Lunch på
Restaurant La Dominica. Etterpå er det middag på restaurant «Ranchon Palco» før vi drar til
verdens-berømte Cabaret Tropicana. Transport tilbake til hotellet.

Dag 8: JANUAR 2022 “Tobakksruten”

F, L, M

Tidlig om morgenen tar vi av sted på ”Tobakkruten” mot Piñar del Rio. Vi besøker den pittoreske byen Viñales, hvor tiden synes å ha stått stille, og får møte en veguero, en tobakkdyrker, som viser oss sine åkre med tobakksplanter og lærer oss om tobakksdyrkingens
hemmeligheter. Tid til å streife omkring i denne særpregede byen. En spennende båttur
gjennom grotter fører oss til vårt lunsjsted i landlig omgivelse. Retur til Havanna. Om kvelden
er det felles middag på en restaurant med spesiell atmosfære, f.eks. kult-restauranten ”Cafe
del Oriente”, der selv den spanske dronningen har vært på besøk.

Dag 9: JANUAR 2022 „I Hemingways fotspor“

INKLUDERT:

F, L

I dag kjører vi langs den lange strandpromenaden Malecon til Miramar og får se villastrøk og
velstandshus fra 50-årene. Turen fortsetter langs kysten til fiskerlands-byen Cojimar, ca 20
kilometer utenfor Havanna. Vi besøker Ernest Hemingways bolig på Cuba. Tilbake i Havanna
besøker vi rom-museet ”Fundación Havana Club” og får en innføring i fremstillingen av den
berømte kubanske rommen, Cubas nasjonaldrikk. Til slutt i dag vandrer vi på vollene til
borgen ”El Morro” med praktfull utsikt over Havanna-bukten. Avskjedslunsj for de som skal
reise hjem idag på fiskerestauranten ”La Divina Pastora”, omgitt av antikke spanske kanoner
og med utsikt over byen og havet.
Retur til flyplassen og hjemreise 20.20 for dere som avslutter Cubareisen. Til Varadero.

* Fly Oslo-Havanna t/r med
Air France
* Innkvartering på 4-stjerners
hotell (kubansk klassifisering) med frokost, lunsjer /
middager som merket i
programmet F, L, M,
* All inklusive på Beach hotell
La Brisas i Trinidad.
* Tropicana Show m beste
plasser inkl rom og cola.
* Rundreise ifølge program,
* Lokal engelsk talende
reiseleder og Norsk
reiseleder.
* For de som velger Varadero
oppholdet er all mat og drikke
inkludert.

Dag 10: JANUAR 2022 Hjemkomst Oslo kl 15.55

HVA ER IKKE INKLUDERT:
Beregn 400 kr i tips til lokale
guider, sjåfører og hotellbetjening, Visum, Drikke til
måltider (unntatt på all inklusive
hotellene) Prisene er kalkulert
med et minimum av 10 delt.
Flyskatter per 03.10.18
kr 2 725 kommer i tillegg.

PRIS: 10 DAGERS Rundreise ca. kr 37.325

ELLER FORLENG CUBAOPPHOLDET MED:
Hotel Iberostar i Varadero og 4 dager/3 netter med all inklusive på Cubas mest populære feriested er velsignet med krystallklart vann og kritthvite strender. Varadero er et tropisk paradis som kan
tilby en rekke aktiviteter for hele familien. Stranden er enestående, med finkornet og blendende hvit
sand. Store og vakre hotell ligger på rekke og rad. Den rike undervannsverdenen kan oppleves med
snorkling, dykking eller fra en glassbunnbåt, eller reis på en spennende utflukt langs kysten på jetski.
Båt- og helikopterturer til nærliggende øyer har avganger nesten daglig.

Pris per pers i dobbelt kr 6 650 – (kr 1670 i enkeltromstillegg). Inkludert transport til
Varadero fra Havana og fra Varadero til Flyplassen. Pris basert på min 6 deltagere

Dag 12: JANUAR 2022
Utsjekking til lunsj og transfer til flyplassen om ettermiddagen med hjemreise 20.20
Dag 13: JANUAR 2022 Ank Paris 11.15 og videre kl 13.40 ank Oslo 15.55

PÅMELDING SNAREST!!!!
Depositum på kr 6000 betales. Restinnbetaling ca 2-3 måneder før avreise.

Reisen arrangeres til denne pris hvis det blir min. 10 deltagere

Enkeltromstillegg: kr 5.240
Travel and Learn er en turoperatør som alltid jobber dirkete med de beste agenter og reisebyråer for å oppnå
de aller beste priser og en høy standard på turene. Betaling kan gjøres med kredittkort. Vi ber alle våre reisende
venner om selv å sørge for nødvendige vaksinasjoner og medisineringer. Vi anbefaler alle våre venner å ha en
god og tilstrekkelig reiseforsikring som også dekker avbestilling ved sykdom etc.
03.10.18 kgs

