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Förutsättningar 

Kuba 1 – 27 februari 2019 (Åter i Sverige 28 februari) 

Med det här dokumentet får du ett erbjudande om en resa till Kuba. Datum ovan är de 

dagar som vårt program omfattar. Den 28 februari är du är hemma i Sverige. Vill du 

komma tidigare och/eller stanna kvar efteråt så kan vi hjälpa till med boendet.  

(Vi har ytterligare en resa som går mellan 8/3 – 25/3 med ett annorlunda program.) 

Pris: 
Resan kostar 25 000 kr för dubbelrum och 29 000 kr för enkelrum + kostnad för flyg.  

Beräkna mellan 8 000 kr till 10 000 kr för flyg. 

Flyg bokar ni själva, antingen via nätet eller via någon resebyrå. Vi samarbetar med 

Hans och Cormac Åhlström-Horgan på Tripps resebyrå i Jönköping. De tar 

gärna emot era förfrågningar. Ni når dem på 036-16 52 02, hans@tripp.se och 

cormac@tripp.se eller www.trippjonkoping.se det kostar inget att fråga. Generellt gäller 

dock att ju tidigare man bokar desto billigare är det.  

Boka inget flyg innan vi gett klartecken! 

I priset ingår: 
Hotell med frukost, några övernattningar på hotell med ”All Inclusive” och några luncher 

i samband med studiebesök. När och vad framgår av programmet. 

(”All Inclusive” betyder att allt ingår. Vi har dragit ner på antalet övernattningar med ”All 

Inclusive” efter synpunkter från tidigare resenärer som tyckt att de varit för många och blir för 

artificiellt.) 

Alla transporter med luftkonditionerad buss. 

Svensk reseledare, guide och tolk. 

Kubansk reseledare, guide och tolk (engelska). (Vår kubanska guide står för den mesta 

guidningen och tolkningen.) 

Alla studiebesök och entréer och till olika besök som vi gör gemensamt. 

Kostnader och hantering av visum. 

Dricks till guider och busschaufförer. 

Dricks på gemensamma restaurangbesök, till servicepersonal och musiker. 

Ingår ej:  
Måltider liksom måltidsdricka de dagar vi inte bor på All Inclusive. Vilka dagar detta är 

framgår av programmet. Dricksen är tillbaka i Kuba så räkna med dricks på 

restauranger (10-15%) och hotell (minst 1 CUC/person och natt till städerska och 25 

centavos till frukostpersonalen).  
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Räkna med vatten, läsk, öl, drinkar, någon taxiresa, alla fina konsthantverk och all 

musik du vill köpa! 

Valuta! 
CUC= kubansk konvertibel peso, är den valuta som gäller för turister i Kuba. CUC är 

knuten till dollarn så 1 CUC = 1 US Dollar, d.v.s. 8 – 9 kr idag. Du ska ha Euro med och 

växla på flygplatsen. Eller tar du ut CUC på bankomat på flygplatsen om du har Visa 

eller Mastercard. Se mer om valuta och växling på ambassadens hemsida. 

Anmälan och betalning: 
Vill du/ni följa med så anmäler ni er till Mats Werning (adress nedan). Vi vill att ni 

anmäler er och betalar anmälningsavgiften snarast. Vi har en maxgräns på 30 

deltagare. Våra resor blir snabbt fulla. Därför sätter vi inget sista datum för anmälan 

utan först till kvarn är det som gäller. Blir det för få deltagare så blir det ingen resa. 

Anmälningsavgiften återbetalas då naturligtvis. Vad som gäller om ni avanmäler er efter 

att anmälningsavgiften är betald framgår av Anmälningsblanketten.  

Vi rekommenderar att ni ser över sitt reseförsäkringsskydd.  

Använd bifogade anmälningsblankett som ni skickar in till Mats Werning antingen via 

post eller mail. 

Visum 
Kostnader för visum ingår i priset och vi hanterar visumansökningarna kollektivt. 

Övrigt om programmet och annat. 
Programmet är inte hugget i sten och kommer att förändras. Det vet vi av erfarenhet. 

Det kan också bli så att vi genomför förändringar beroende på önskemål från deltagarna 

på resan. 

Undrar ni något? Kanske vill ni diskutera lite om resan? Eller något annat? Hör av er! Ni 

kan kontakta vem som helst av oss. 

OBS! Boka inget flyg förrän ni fått klartecken från oss om att 

resan blir av! OBS! 

Tveka inte utan anmäl dig innan det är för sent! 

Hälsningar 

Mats Werning 

Hagens väg 15 

556 26 Jönköping 

0706-92 96 00 

mats.werning@gmail.com 

Anna Artén 

Jungmansgatan 3 

413 15 Göteborg 

mobil: 0730-60 41 66 

anna.arten@telia.com  
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Följ med till Kuba 1 – 27 februari 2019 – 
bortom de vanliga turiststråken! 

Program 

Fredag 1 februari 

Avresa från Sverige på morgonen. Framme i Havanna på eftermiddagen/kvällen (lokal tid) 

beroende på vilket flyg ni valt. Vår guide möter oss med en buss för att ta oss till vårt hotell. 

Vi står för transfern under förutsättning att ni valt att komma samtidigt som huvudparten 

av deltagarna kommer.  

Efter incheckning kanske du har lust att känna på Havannas kvällspuls och slinka in på Hotel 

Inglaterra eller någon annanstans där du kan äta, ta en kopp kaffe eller din första Mojito på 

kubansk mark! Och njuta av musiken och folklivet! 

Lördag 2 februari 

Stadspromenad 

Samling i lobbyn efter frukost för dem som vill gå stadspromenad med Anna Artén i Habana 

Vieja – Gamla Havanna. Vi besöker de fyra gamla torgen, vi tittar på hotellet där Jenny Lind 

bodde och på minnesplattan tillägnad Fredrika Bremer. Vi äter lunch vid 14-tiden (ingår 

inte). Vi rekommenderar bra matställen. 

Salsakurs 

Möjlighet att ta en dubbellektion i salsa på Casa del Son på eftermiddagen. Vi kommer att 

ta upp anmälningar till detta. Brukar vara mycket uppskattat och populärt. 

 

Gemensam middag på hotellet (ingår). Vi presenterar oss för varandra. Går igenom närmsta 

dagarnas program. 

Söndag 3 februari 

Ledig dag – delvis! 

Upptäck Havanna på egen hand eller ta bussen ut till Playa del Este för sol och bad. 

Eftermiddag! Antingen kulturprojektet Soñarte eller konsert med den kända gruppen 

Mezcla som spelar afrokubansk musik med jazzinfluenser. 

http://www.cubamezcla.org/Mezcla_Home.html 
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Måndag 4 februari 

Ekologiskt stadsjordbruk 

Vi besöker det välkända ekologiska stadsjordbruket Alamar utanför Havanna. Hela Kuba är 

fullt av ekologiska stadsjordbruk. Alamar är ett av de mer kända och ett av de största. 

Alfabetiseringsmuseet 

Besök på Alfabetiseringsmuseet. Efter revolutionen var analfabetismen stor i Kuba och 

därför bestämdes att läskunnigheten skulle lyftas i hela landet. Ett mycket intressant 

museum. 

LUNCH (ingår) 

 På La Torre – Havannas högsta hus. 

Möten och föredrag 

Möte med representant för organisationen ICAP (Kubanska Institutet för vänskap med 

folken), som är värdorganisation för vårt besök. 

 

Möte med Jorge Mario Sánchez Egozcue, professor vid Havannas universit, Center of 

Studies of the International Economy (CIEI), som talar om utmaningarna för dagens Kuba. 

Vad händer med blockaden? Vilka är de största problemen i i Kuba? Framtiden?  

Egen tid 

Därefter ytterligare tid till att upptäcka Havanna på egen hand eller ihop med andra på 

resan. Eller konsert med gruppen Mezcla 

Tisdag 5 februari 

Skolbesök 

Besök på högstadieskolan Olof Palme, som invigdes av Pierre Schori, Sten Anderson och 

Fidel Castro 1987. Vi möts av elevers dans och musik och får sedan samtala med 

skolledningen och elevrådet innan vi besöker några klasser. 

Konstnärsbesök  

Vi fortsätter till byn Jaimanitas där den kände konstnären Fuster har smyckat inte bara sitt 

eget hus utan många småhus i kvarteret med färgglada mosaikbitar. Vi klättrar runt i hans 

fantastiska hus, kikar in i ateljén och galleriet och pratar med Fuster själv om han är där. 

Han är inspirerad av både Gaudí och Picasso. Något liknande har du aldrig sett tidigare! 
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Grannskapsprojekt 

Ännu ett spännande besök: Muraleando, som är ett grannskapsprojekt, startat av några 

lokala konstnärer som ville sprida kultur till alla i området, främst barn och gamla. 

Kvarteren var nedgångna med fullt av sopor i gathörnen. I dag efter 12 år kan man njuta av 

muralmålningar, skulpturer på gator och trottoarer och ett kulturhus i en gammal 

vattentank. Där har de utställningar och skapande aktiviteter för barn och vuxna. Vi blir 

visade runt av de konstnärer och andra som är drivande i projektet och välkomnas med en 

drink och musik. Vi serveras en god kubansk middag (ingår) och troligen blir det dans på 

taket till musik av projektets husband. 

Tillbaka på hotellet vid niotiden på kvällen. 

Onsdag 6 februari 

Buss till Matanzas 

Vi åker tidigt till Matanzas – Broarnas stad 

 Rundvandring och projektbesök 

Vi besöker kulturprojektet Maravillas de la Vida. Ett projekt som ger stöd åt barn från 

utsatta familjer. Vi hoppas kunna äta lunch där. 

Stadsvandring. Vi ser det lokala torget Plaza de la Vigía. Vi besöker en konsthall, mm. Vi 

tittar också på det unika Apoteksmuseet, med sina samlingar av gamla flaskor och recept.  

Vidare till Santa Clara. 

Torsdag den 7 februari 

Santa Clara – Ches stad 

Santa Clara, en provins och en stad som är historiskt viktig på grund av de revolutionära 

striderna som utkämpades där. Staden är känd som Ches stad eftersom Che Guevara var 

ledare för de gerillasoldater som här utdelare dödsstöten till Batistas arme. 

Vi besöker det stora Che-monumentet, där han och andra stupade gerillasoldater ligger 

begravda. Där finns också ett mycket fint museum.  

Vi tittar också på "Pansartåget" vars urspårning blev dödsstöten för Batista.  

Vi besöker också ytterligare en staty av Che. En staty i dryg mansstorlek, men många 

symboliska inslag. 

Kvällen fri i Santa Clara! 
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 Fredag 8 februari 

Mot Hanabanilla 

På vägen till Hanabanilla gör ett besök på ett ålderdomshem för ensamstående äldre 

kvinnor. 

Incheckning på Hotel Hanabanilla som ligger vackert vid en konstgjord sjö med omgiven av 

palmklädda berg. En skön promenad utmed sjön eller ner till byn. Du kan också ligga och 

slappa vid poolen. Middag ingår. 

Lördag 9 februari 

Topes de Collantes 

Utcheckning och färd mot Topes de Collante. Vi besöker ett kaffemuseum och åker i en 

ombyggd rysk lastbil med säten och en lokal guide vidare till Parque Guanayara, där vi 

börjar en fotvandring genom regnskog utmed en flod. Vi kommer fram till vattenfallet El 

Salto de Rocio där du kan bada i en naturlig pool i kyligt vatten (18 – 20 grader). Efter badet 

fortsätter promenaden utefter floden La Melodiosa till den gamla gården La Gallega, som 

nu är restaurang och där äter vi en riktigt kubansk lunch (ingår). 

Vidare till Sancti Spíritus. 

Söndag 10 februari 

Sancti Spíritus 

Ännu en vacker provinshuvudstad! Staden fyllde nyligen 500 år och är vackert restaurerad. 

Vi får en guidad stadsrundtur till fots av en lokal guide. Vi besöker Guyabera-museet (de 

väldigt speciella skjortorna som man bär i Kuba) och Las Mariposas – ett underbart 

dockmakarprojekt.  

Ledig kväll 

Måndag 11 februari 

Till Camaguey 

Avfärd mot Camaguey – labyrinternas stad. Stadskärnan har ett mycket komplicerat, 

oregelbundet och invecklat gatusystem. Det byggdes så för att skydda staden mot räder. 

Guidad tur i stan. 

http://www.svensk-kubanska.se/
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Tisdag 12 februari 

Konst, musik och balettskola 

Vi kommer att besöka La Academia de Arte och skolan heter Vicentina De la Torre som är 

en skola som är inriktad på konst, musik, balett eller annan kultur. 

 Covarrubia 

Vi åker vidare till Covarrubias på norra kusten och checker in på Hotel Las Brisas – All 

Inclusive. Vi kan äta lunch I restaurangen om vi kommer i tid.  Annars finns det en liten 

restaurang på playan där du kan beställa fisk, kyckling eller hamburgare. 

Hotellet ligger långt ifrån byar och städer. Stranden är lång, vattnet turkosblått och håller 

ofta 25-26 grader så här års. Du kan låna cykel och ta dig utmed havet till en helt öde strand 

där du kan göra snäckfynd I sanden. 

Onsdag 13 februari 

Strandliv 

Torsdag 14 februari 

Till Puerto Padre och Las Tunas 

Det är alla hjärtans dag som i Kuba heter El día de los Enamorados y de la Amistad och firas 

med små presenter och kort 

Tobaksfabrik 

I Kuba odlas världens bästa tobak och deras cigarrer är världsberömda. Vi gör ett besök på 

en tobaksfabrik i Puerto Padre.  

Vi åker vidare till Las Tunas - Skulpturernas stad. Kallas också Balkongen mot Oriente 

Sport och Idrott 

Kuba är ju en framstående idrottsnation Vi besöker en skola eller ett institut med inriktning 

mot sport. 

Kvällen - CDR 

Överallt i Kuba finns det s.k. CDR-kommittéer – Kommitté för revolutionens försvar. Dessa 

bildades i början av 60-talet då landet var väldigt utsatt för attacker utifrån. Idag har deras 

roll förändrats och ansvarar för att det är ordning i lokalkvarteret, mm. På kvällen blir det 

fest med en sådan lokal CDR-kommitté. Det brukar vara väldigt uppskattat med mat, sång 

och dans.  

http://www.svensk-kubanska.se/
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Fredag 15 februari 

Skolbesök 

Vi besöker en förskola med barn från 1 – 6 år och därefter en låg- och mellanstadieskola. 

Industribesök 

I skrivande stund vet vi inte vilken industri det kan bli. 

Familjebarnhem 

På em. besöker vi ett familjebarnhem, som är ett hem för barn som saknar vuxna som kan 
ta hand om dem. De blir då placerade i det som kallas för familjebarnhem som är små 
enheter där man försöker efterlikna familjeförhållanden så nära som möjligt.  
 
Kvällen fri! 

Lördag 16 februari 

Skulpturvandring 

Vartannat år är det en skulpturbiennal i Las Tunas. Konstverken är utspridda i hela stan och 
vi gör en skulpturvandring med guide från Kulturministeriet. Här finns bl a skulpturer av 
konstnären från Jönköping, Mario Rojas. 

Till Manzanilla 

Vidare mot Manzanillo vid Karibiska Havet där vi övernattar två dagar. 

Söndag 17 februari 

Utflykt till stranden där Granma landade 

Utflykt till Playa de los Colorados där båten Granma landade i december 1956 
med de kubanska revolutionärerna. Vi tittar på minnesmärket och njuter sedan 

av sol och bad på den fina playan. 

Måndag 18 februari 

Till Santo Domingo 

 
Vi har bett om ett industribesök. Om det inte går att ordna så finns det mycket fint att se i 
den här lilla staden från 1700-talet. 
Efter lunch åker vi till Santo Domingo som ligger vid foten av Pico Turquino – Kubas högsta 
berg, 1975 m.ö.h. där vi checkar in på hotell Villa Santo Domingo 
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Tisdag 19 februari 

La Plata - Fidels och Ches bas i bergen 

Vi besöker till fots La Plata, som var den första basen för revolutionärerna efter att de 
landstigit. Vi kan besöka Fidels hus och Ches radiostation. 
 

Till Bayamo 

Därefter till Bayamo – Hästdroskornas stad – som grundades 1513 och var den 
andra av de sju städer som Diego Velázquez grundade. Cubas nationalsång kom till här. 
Enligt FN är Bayamo den ledande staden världen vad det gäller ekologiska transporter: bara 
15% använder motoriserade transporter medan 39% använder de över 500 hästdroskorna i 
staden. Resten av passagerarna cyklar eller tar en cykeltaxi. 
Ledig kväll 

Onsdag 20 februari 

Hälso- och sjukvårdsbesök 

Kuba satsar på preventiv hälso- och sjukvård. På fm besöker vi en vårdcentral och en 
familjeläkarmottagning. All sjukvård är helt gratis. 
Efter lunch går vi en stadspromenad med en representant från ICAP – Kubanska Institutet 
för vänskap mellan folken. Vi går runt i den gamla delen av stan, promenerar nerför El 
Bulevar, som är det kubanska namnet för en gågata. Här finns roliga skulpturer gjorda av 
konstskolans elever. Vi går också igenom ett bostadsområde där man tvingades såga ner 
träden. Men inte helt: de flesta stammar blev fantasifulla träskulpturer!  

Torsdag 21 februari  

Skolbesök - inriktning dans, teater, musik 

I alla provinser finns det skolor med inriktning på konst, dans, teater och musik. På 

morgonen besöker vi Academia de Arte Mario Muñoz Cedeño, som tar emot barn från 4 år. 

De kommer från hela provinsen och bor under veckorna på skolan. 

Till Santiago 

På vägen till Santiago de Cuba stannar vi till vid basilikan i El Cobre. Här finns en 
mytomspunnen liten staty av La Virgen de la Caridad. (Barmhärtighetens Jungfru Maria) 
Hon är Kubas skyddshelgon och tillbeds av katoliker men än mer av santeria-troende. 
Hemingway skänkte sin Nobelprismedalj till den här kyrkan.  
På em checkar vi in på vårt hotell i Santiago de Cuba, en stad som grundades 1514 av Diego 
Velásquez. Kvällen fri för egna upptäcktsfärder i staden. 
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Fredag 22 februari 

Efter frukosten besöker vi konstnärskollektivet “Luis Oduardo”. Olja, grafik, keramik och 
skulpturer kan du njuta av här. Kan vara värt att ha en del pengar med! 
 Konstnärerna arbetar också med intresserade ungdomar. 

Besök vid Jose Marti och Fidels grav 

Bussen tar oss sedan till kyrkogården Santa Ifigenia där Jose Martí, Kubas nationalhjälte 
ligger begravd och också Fidel Castro. Vi har en lokal guide som tar oss runt. 
Lunch äter vi högt uppe ovanför staden, nära fästningen vid fyren El Morro. (ingår). 

Besök på Moncada 

Batistas militära högkvarter, Moncada, attackerades 1953 av rebellerna av vilka många 
torterades och mördades. Fidel höll inför rätta sitt berömda tal Historien ska frikänna mig. 
Militäranläggning är sedan 1959 en grundskola. Här inryms också 26-julimuseet som vi 
besöker på em. 

Romfabrik 

Besök på romfabriken som tillverkar den berömda Santiago-rommen! 
På kvällen får vi uppleva La Tumba Francesa, en dans-form som slavarna från Haiti tog med 
sig till Santiago de Cuba. De inspirerades av sina franska slavägares polonäser. Det är en 
blandning av franska polonäser från 1700-talet och afrikanska rytmer på ett flertal 
trummor. 

Lördag 23 februari 

Till Baracoa - ”chokladstaden” 

Vi checkar ut och åker mot Baracoa. På vägen dit stannar vi till i Guantanamo för att få 
information om USA:s militärbas där. 
Baracoa är Kubas äldsta stad. Staden är grundad av den första guvernören på Kuba, den 
spanska conquistadoren Diego Velázquez de Cuéllar 15 augusti 1511. Det är den äldsta 
spanska kolonin på Kuba och var den första huvudstaden, vilket ligger till grund för dess 
smeknamn Ciudad Primera. Baracoa ligger där Christopher Columbus först hamnade på 
Kuba under sin första resa.  
På em får vi en guidad tur i stan. Staden drabbades svårt av orkanen Mathew 2016 då 75% 
av husen förstördes. 
På kvällen kan vi ta oss till centrum om vi vill. Det finns flera goa ställen där man kan lyssna 
på musik eller bara ströva runt på de små gatorna.  
 

Söndag 24 februari 

Strandliv 

På väg till stranden Maguana där vi ska sola och bada hela dagen, stannar vi till på en 
kakaoodling. Lunch i Maguana ingår. 
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Måndag 25 februari 

Förskolebesök 

Efter frukost åker vi direkt till förskolan Den lilla kakaoblomman.   

Vi hoppas få besöka chokladfabriken Che Guevara. 

Utflykt till Rancho Toa som ligger vid floden där vi kan lära oss namnen på alla frukter som 

växer på Cuba. En båttur i floden Toa, den största floden i Kuba, ingår liksom en riktigt 

kreolsk lunch. 

Kvällen fri. 

Tisdag 26 februari 

Flyg till Havanna 

Flyg till Havanna – en natt på Lincoln. 

Kvällen fri för strövtåg i Gamla Stan eller utmed Malecón till det historiska Hotel Nacional 

där maffian höll till en gång. I baren kan ni beskåda all de kändisar som varit här. sedan  

Onsdag 27 februari 

Hemresa 

Några timmar ledig tid på förmiddagen för de sista inköpen av rom och cigarrer eller bara 

sitta på Malecón och njuta av solen! 

EM         Transport till flygplatsen för hemresa! 

Torsdag 28 februari 

Hemma 

Hemma i Sverige med förhoppningsvis många upplevelser och minnen i 

bagaget! 
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