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Priser på Kuba

Priser
Det är billigt på Kuba jämfört med Sverige. Se nedan.
Som ett riktmärke kan man säga att för 50 US dollar om dagen lever och bor man bra. I det ryms boende, inträdesavgifter,
transporter, souvenirer etc.
På Kuba råder varubrist. Det beror till stor del på den kraftigt skärpta blockaden under Trump och Biden, i kombination med de
bortfall av turister och inkomster som uppkommit i och med pandemin.
Bristen har i sin tur medfört inflation. Den officiella kursen ligger på 24 CUP på en euro. På svarta börsen kan helt andra kurser
erhållas. Vi avråder bestämt från att växla svart. Har du rest till Kuba har du också råd att följa den officiella kursen. Om du blir
lurad av svarta-börshandlare kan det ju vara besvärligt att vända sig till polisen för hjälp. Så både för din egen och Kubas skull,
växla på växlingskontoren till de fastställda kurserna!
Prisexempel som riktmärke, variationerna kan dock vara stora. Eftersom valutareformer genomfördes 1 januari 2021 anger vi
priserna i US dollar för enkelhetens skull (men man betalar med den kubanska valutan CUP):
- Boende i Casa Particular (privatboende typ B&B). Dubbelrum: 20-35
- Hotell dubbelrum: 30 och uppåt
- Dubbelrum, all inclusive 2 pers, exempel: 66
- Frukost på Casa Particular eller hotell: 5
- Middag: 4 och uppåt
- Rejäl middag inkl. drycker, efterrätt, kaffe: ca 10 - 20
- Hummermiddag: 10-25
- En förrätt 2
- En efterrätt 2
- Pizza: från 1
- 1,5 liter vatten 0,85
- En flaska kubanskt vin, Soroa, 4
- Öl på servering: 1-2,50
- Öl i butik: 1
- 10 cl kubansk rom 0,5
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- Läsk på servering: 1?1,50
- Läsk i butik: 0,40
- Drinkar: 3?5
- Internet per timme: 1,5-6 (priset sänks i etapper)
- Telefon inom landet, från kubansk telefon: några öre
- Telefon till utlandet: kolla med din operatör
Bilhyra hög/lågsäsong per dag: 95 -60 (som säkerhet dras 150 på kreditkort, som återfås vid återlämnande av bilen)
- Flyg enkel resa Havanna-Santiago de Cuba 135
- Drivmedel per liter (bensin): 1,40
- Dykning, inkl. instruktör och utrustning: 25?40
- Solstol och parasoll en dag på stranden 2+2
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