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Hur man tar sig till Kuba

Reguljärflyg ska man åka då man vill stanna mer än två veckor på Kuba. Priset från Stockholm/ Göteborg/ Köpenhamn ligger på ca
10 000 kr. (beroende på bokning, säsong etc.) Flera europeiska bolag som Air France, British Airways, Iberia, KLM, Finnair, Virgin
och Air Europa flyger på Kuba, men även Air Canada och Kubas eget, Cubana de Aviación, som flyger från London. De stora
bolagens lågprisflyg, som Lufthansas Condor, och KLM:s Martinair med flera, flyger också på Kuba. Här kan man också hitta
destinationer till exempelvis Holguin och Varadero istället för Havanna. Ett billigt alternativ är Aeroflot från Stockholm via
Moskva.
Jul/nyår, påsk och juli/augusti räknas som högsäsong på Kuba och då är priserna högre än annars.
Charterflyg är det enklaste och i vissa fall även det billigaste sättet om man bara ska vara på Kuba upp till 2 veckor. I Sverige brukar
bland andra Apollo, Ving-, Always- och Fritidsresor ordna charterresor. De flesta charterresor går från Stockholm eller Göteborg till
turistorten Varadero. Man kan köpa ett helt paket på en eller två veckor som inkluderar flyg, hotell samt eventuella bussresor på
Kuba, eller så kan man köpa enbart flygstol. Har man tur och får tag i en sådan nära avgång kan det bli mycket billigt.
Svensk-Kubanska Föreningen arrangerar kombinerade studie- och semesterresor med olika inriktning. Vi rekommenderar också
vissa researrangörer som fått mycket beröm om. För mer information om dessa, kolla denna hemsida.
Äventyrsresor, Lama Tours, Läs o Res, Iventus, Kenzan och andra brukar också ha Kuba på programmet.
Man kan flyga till Kuba från en lång rad orter i Latinamerika och Karibien.
När detta skrivs (januari 2019) kan man också resa från USA. När man vistas i USA är man underordnad USA:s lagar och de
lättnader för resor till Kuba som president Obama införde gäller också för utlänningar. Det är alltjämt förbjudet att från USA åka till
Kuba för att turista. Men att åka dit för studier, affärer, religiös verksamhet, akademiskt utbyte och ytterligare ett antal angivna
kategorier, är tillåtet. Man fyller i en blankett som tillhandahålls av researrangören eller flygbolaget i USA. Man söker alltså inte
visum i Sverige innan. Obs! Genom beslut av president Trump 16 juni 2017 skall reglerna stramas åt. Arbetet att förändra reglerna
har inletts, men kan ta lång tid. USA:s finansdepartements avdelning OFAC sysslar med detta. Se:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/cuba.aspx
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