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Välkommen att följa med till Kuba  
7 – 25 februari 2020! 

 En resa med grön odling, social omsorg, kultur 
och hållbar samhällsplanering som tema! 

Med den här inbjudan vänder vi oss till dig som funderar på förutsättningarna för 

människan att fortsätta befolka den här planeten.  

Skulle Kuba då ha svar på de frågorna? Det 

kanske är att säga lite för mycket, men efter 

Sovjetunionens kollaps för snart 30 år sedan 

tvingades Kuba, p.g.a. blockaden från USA, 

att hitta nya vägar för sin överlevnad. Detta 

har lett till att Kuba är ett av ytterst få länder 

i världen vars biologiska fotavtryck är 

neutralt och som har lyckats med att inte bara 

bibehålla en högtstående social omsorg och utbildning utan också att utveckla dessa områden. 

Vår resa kommer att ta oss till ekologiska stadsjordbruk som finns i varje stad, skolor, 

vårdinrättningar, äldrevård. Sociala projekt som vänder sig till ungdomarna i närområdet som 

kommit på glid eller för att förhindra att de gör det. Vi kommer besöka solcellstillverkning 

och kommer att få möjlighet att prata med ansvariga inom de här områdena på central nivå.  

Kuba satsar väldiga resurser på konst, kultur och musik inom såväl utbildningen som i hela 

samhället. Denna satsning kommer vi att ta del av. 

Vi hoppas kunna belysa, förutom stadsjordbruken även andra typer av jordbruk. Hur arbetar 

man i Kuba med hållbar utveckling i skolor och universitet? Har man lyckats hålla kvar 

befolkningen på landsbygden? Vad har man för strategi för elproduktionen? Hur fungerar 

reningsverk? Vilken strategi finns för att försvara det man uppnått? Hur tänker man utveckla 

kollektivtransporterna? Satsar man på vegetarisk/veganska restauranger? Finns det 

miljöplaner? Dessa och många andra frågor hoppas vi få svar på. Säkert har du också egna 

frågor. 

Övriga programinslag: Vandring i naturen, utbildningar i musik, dans, teater, måleri, skulptur, 

besök på förskola, äldreboende och skolor. 

 

 

Här på bilden ett projekt för ungdomar med Downs 

Syndrom i Havanna som vi stödjer på olika sätt. 
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Här är en beskrivning av resans upplägg och längre fram finns 

ett program dag för dag. Sist finns en karta över rutten. 

 Vi som anordnar resan heter Anna Artén och Mats Werning och har tillsammans anordnat ca 

15 resor till Kuba och Anna ytterligare några på egen hand. 

Målgrupp 

Människor som är intresserade av och värnar kultur och miljö, vilket inbegriper växter, djur 

och människor och hur vi kan leva i harmoni med varandra. 

Havanna 

Vi börjar alltid våra resor i Havanna under 4–5 dagar. Vi försöker att blanda aktiviteter med 

egen tid, så att resenärerna får möjlighet att gå på egen upptäcktsfärd i stan.  

Innehållet under dessa dagar brukar vara: Rundvandring i gamla Havanna, Salsakurs (viktig 

kunskap i Kuba 😊), besök på Alfabetiseringsmuseet, kultur- och gemenskapshetsprojektet 

Muraleando, Högstadieskolan Olof Palme. På resan skall vi försöka få till möte representanter 

för olika myndigheter som har hand om miljöfrågor och kultur. Besök vid det ekologiska 

stadsjordbruket i Alamar 

Österut! 
Efter dagarna i Havanna är tanken att åka österut mot Matanzas där vi kommer att besöka 

ytterligare ett socialt projekt och ser hur de använder kulturen som verktyg när de arbetar i en 

mindre stad. 

Efter Matanzas åker vi mot Santa Clara för besöka miljö- och kulturverksamheter inom ramen 

för resans tema. Santa Clara är också Ches stad och det kommer att märkas när vi är där. 

Nästa anhalt blir en övernattning uppe i bergen vid Hanabanilla för att nästa dag åka vidare på 

den uppdämda sjön för en fotvandring i regnskogen med tillhörande bad och mat.  

Vidare till Santi Spiritus - en väldigt fin gammal kolonial stad där vi kommer besöka 

Guyabera-museet (de väldigt speciella skjortorna som man bär i Kuba) och Las Mariposas – 

ett underbart dockmakarprojekt. Så kommer vi att åka vidare runt i mellersta Kuba och på 

vägen besöka skolor, förskolor, jordbruk och sjuk- och hälsovårdsinrättningar på lokal och 

regional nivå. 

Las Tunas, som kallas för skulpturernas stad, kommer vi att lära känna under några dagar. 

Under resans gång kommer vi också lägga in lediga dagar vid stranden så att vi får tillfälle att 

bada i havet och hela resan avslutas med några lata dagar på Playa del Este utanför Havanna. 
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Förutsättningar 

Kuba 7 – 25 februari 2020 (hemkomstdag: 26 februari) 

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

program omfattar.  

Den 26 februari är den dag du är hemma i Sverige om du följer programmet. Det betyder att du bokar 

hemreseflyget till den 25 februari. 

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

Pris 

Resan kostar 20 000 kr för dubbelrum och 23 000 kr för enkelrum + kostnad för flyg.  

Beräkna 8 000 kr till 10 000 kr för flyg. Reservation för prisändringar p.g.a. valutaförändringar. 

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

Åhlström på Tripps resebyrå i Jönköping och de tar gärna emot era förfrågningar. Ni når dem på 036-

16 52 02 eller via mail hans@tripp.se eller Cormac@tripp.se det kostar inget att fråga. 

www.tripp.se på nätet.  

Generellt gäller att ju tidigare man bokar desto billigare är det.  

I priset ingår: 

Hotell med frukost, några övernattningar på hotell 

med ”All Inclusive” och några luncher i samband 

med studiebesök. När och var framgår av 

programmet. 

Alla transporter med flyg och luftkonditionerad buss. 

Svenska reseledare, guide och tolk. 

Kubansk reseledare, guide och tolk till engelska. 

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

Kostnader och hantering av visum. 

All dricks som hänger ihop med våra gemensamma aktiviteter. 

Det inbegriper chaufförer, guider, musiker (vid gemensamma luncher), etc. 

Ingår ej:  

Måltider liksom måltidsdricka de dagar vi inte bor på All Inclusive. Vissa dagar ingår lunch eller 

middag. Vilka dagar detta är framgår av programmet. Luncher som inte ingår i programmet (framgår), 

entréer, dricks i samband med egna aktiviteter, etc. 
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mailto:hans@tripp.se
mailto:Cormac@tripp.se
http://www.tripp.se/


Följ utvecklingen I Kuba på www.svensk-kubanska.se 
 

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. Du ska ha Euro med och växla på flygplatsen och//eller VisaCard - 

MasterCard som fungerar i uttagsautomater. 

Anmälan och betalning 

Vill du/ni följa med så anmäler ni er via den bifogade anmälningsblanketten 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 (under 16) 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 man ser över sitt reseförsäkringsskydd och 

betalar med konton som är knutna till ett kort med försäkringsskydd. Använd bifogade talong 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. Vi är naturligtvis 

öppna för önskemål från deltagarna - men de måste framföras innan avfärd för att gå organisera. 

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

vem som helst av oss. 

Förträff! 

Vi kommer att bjuda in alla till en träff före resan. Den 

blir på Hotell Havanna, Varberg i början av 2020! 

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 

0730-60 41 66 

anna.arten@telia.com 

http://www.svensk-kubanska.se/
mailto:mats.werning@gmail.com
mailto:anna.arten@telia.com


Följ utvecklingen I Kuba på www.svensk-kubanska.se 
 

Program 7 - 25 februari 2020 

OBSERVERA - programmet är inte hugget i sten. Detta är vad vi 
vill göra och alla får ett slutligt program innan avresan! 

Tidpunkten för olika inslag kommer att flyttas. 

Fredag 7 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 som tar oss till 

vårt hotell. Vi står för transfern under förutsättning att ni 

valt att komma samtidigt som huvudparten av deltagarna 

kommer.  

Efter incheckningen 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 8 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, tittar på hotellet där Jenny Lind bodde och på minnesplattan tillägnad 

Fredrika Bremer. Vi kommer också att göra ett stopp vid ”Den experimentella grafisk verkstaden”, intill 

katedralsplatsen. Här två länkar till den verkstaden. 

http://www.lahabana.com/guide/taller-experimental-de-grafica-de-la-habana/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aIrNssYmJ88 

Lunch vid 14-tiden (ingår inte). 

Salsalektion 
Möjlighet att ta en dubbellektion i salsa på Casa del Son på eftermiddagen till en kostnad av ca 200 kr. En bra 

investering eftersom det blir många tillfällen till dans. Vi återkommer så att ni kan anmäla er till detta. 

Gemensam middag på hotellet (ingår). Vi presenterar oss för varandra och går igenom de närmsta dagarnas 

program. 

Söndag 9 februari 

Ledig dag – delvis!  
Upptäck Havanna på egen hand eller ta bussen ut till Playas del Este för sol och bad. På eftermiddagen åker vi 

från hotellet antingen till kulturprojektet Soñarte eller till en konsert med den afrokubanska gruppen Mezcla 
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Måndag 10 februari 

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. 

Besök på ett flodreningsprojekt 
På vägen dit besöker vi projektet Parque Metropolitano de Almendares, där grannarna utmed floden deltar i ett 

projekt att rena floden och göra parken till en oas. 

Vi intar lunchen på en Paladar – en privat restaurang (ingår). 

Föreläsning 
En representant för ICAP – Det kubanska institutet för vänskap mellan folken – berättar om Kubas 

vänskapskontakter med omvärlden och om många länders solidaritet med Kuba. Vi får veta mer om USA:s 

blockad och om dagens situation i Kuba. 

Möte med representant för Cubasolar. 
Eldsjälen Luis Bérriz Perez är expert på hållbar energi och ordförande för Cubasolar, en stiftelse som med 

forskning och utbildning bidragit till att solkraften är på stark frammarsch. 

Kvällen fri 

Tisdag 11 februari 

Skolbesök på högstadieskolan Olof Palme 
I förorten La Lisa ligger högstadieskolan Olof Palme som invigdes 1987 

av Pierre Schori och Sten Andersson. Fidel Castro kom också oanmäld 

på invigningen. Där brukar vi mötas av uppträdande och vi får sedan 

tillfälle att besöka klasserna och prata med eleverna.  

 

Besök på FANJ 
FANJ (Fundación Antonio Nuñez Jiménez) är en unik stiftelse, helt skapad för att främja ett varsammare sätt att 

leva. De utbildar ständigt fler människor (även utlänningar) i konsten att anlägga en fungerande permakultur på 

bakgårdar, innergårdar, åkrar och balkonger.  

Besök på konstmuseet 
Vi får en guidad visning av modern kubansk konst av en engelsktalande guide på museet Bellas Artes som ligger 

i en mycket vacker byggnad mitt emot Revolutionsmuseet. 

http://www.netssa.com/museum_fine_arts_havana.html  

Besök på ett grannskapsprojekt 
Ännu ett spännande besök: Muraleando är ett kulturprojekt, startat av några lokala konstnärer som vill sprida 

kultur till alla i området, främst barn och gamla. Kvarteren var nedgångna med fulla av sopor i gathörnen. Idag 

efter 19 år kan man njuta av muralmålningar, skulpturer på gator och trottoarer och ett kulturhus i en gammal 

vattentank. Vi tas emot med levande musik och av konstnärerna som är aktiva i projektet och de ställer ut och 

säljer sina konstverk. Vi serveras en riklig kubansk middag (ingår) och sedan blir det dans till musik av 

projektets husband! 

Tillbaka mot hotellet vid niotiden på kvällen.  

https://colibricuba.com/2018/05/15/made-by-the-community-the-remarkable-art-project-known-as-
muraleando/  
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Onsdag 12 februari 

Ekologisk biltvätt 

I Cojimar besöker vi en ekologisk biltvätt och tittar på Hemingwaymonumentet som byns fiskare bekostade. 

Ekologiskt stadsjordbruk 
Efter frukost tar bussen oss ut till Alamar, en förort liknadnde våra i miljonprogrammet. Den svåra ekonomiska 

krisen på 90-talet då man varken fick gödningsmedel eller bekämpningsmedel till jordbruket, löste kubanerna 

med att skapa urbana ekologiska odlingar. Stadträdgårdsodlingen i Alamar är ett kooperativ som växer för varje 

år. Här odlas grönsaker, daggmaskar, prydnadsväxter, sockerrör och den fina myntan till mojito-drinkarna på 

Bodeguita del Medio. De föder upp kaniner och använder hästar och oxar i stället för traktorer. 1999 fick de det 

alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Reward.  

Mot Matanzas 
Vi checkar ut från hotellet och styr kosan österut till Matanzas. Staden var centrum för ett livaktigt kulturellt liv 

under 1800-talet. Vi tar en tur i den gamla delen av staden, besöker projektet där man gör böcker för hand och 

äter lunch i det koloniala hotellet Velasco (ingår).  

På em besöker vi grannskapsprojektet Maravillas de la Vida som ligger i ett social utsatt område och där barn 

och ungdomar i alla åldrar spelar, dansar och syr kläder av bl.a tyger från paraplyer. 

Under dagen kommer vi också att besöka ett unikt apoteksmuseum. Övernattning på ett gammalt kolonialt hotell 

i Matanzas.  

Kvällen fri. 

Torsdag 13 februari 

Cárdenas 
Tidig avfärd mot Cárdenas som ligger vid norra kusten och här bodde redan långt tillbaka i tiden en indiansk 

ursprungsbefolkning. Från 1500-talet slog sig spanjorer ner här. Historikern Maria Teresa Clark Betancourt 

guidar oss runt i staden och berättar om dess historia. 

Efter lunchen (ingår inte) och några timmars fri tid för att upptäcka stan, fortsätter vi till Santa Clara. 

Fredag 14 februari 

Santa Clara – Ches stad. 
Vi hoppas få träffa professor José Fernández Martirena som har många bostadsidéer med 

bland annat ekologisk betong och besöka den nystartade fabriken för ekologisk cement. 

Därefter blir det utomhusmuséet vid järnvägen, på den plats där Che och hans rebeller 

lyckades stoppa det bepansrade tåg som Baptista skickade fullt med soldater och vapen 

söderut för att slå ner upproret. 

En bit längre bort finns en mycket speciell staty: Che och barnet, gjord av den baskiske 

konstnären Castro Solano Marroyo, som föddes samma år som Che befriade Santa Clara 

1958. På statyn finns mängder av figurer som skildrar Ches liv. 

Vi besöker sedan det stora Chemonumentet, gravkammaren där han och de andra gerillakämparna som dog i 

Bolivia har fått sin sista vila. I anslutning finns ett museum som i bild och text skildrar Ches liv. 

http://www.svensk-kubanska.se/
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Bussen tar oss till hotell Hanabanilla som ligger i ett naturskönt område i bergen vid en stor sjö som egentligen 

är en vidsträckt damm. (Middag ingår) 

Det är El Día de los Enamorades -Alla hjärtans dag - vilket ni säkert kommer att lägga märke till! 

Lördag 15 februari 

Hanabanilla 
Efter frukosten gör vi en båtutflykt till El Nicho, där vi efter en promenad upp genom byn kommer vidare in i 

regnskogen fram till ett vattenfall med en naturlig damm där vi kan bada. På återvägen stannar vi vid 

restaurangen Río Negro dit man bara kan komma med båt. Där äter vi en sen lunch (ingår).  

Efter lunchen tar vi båten tillbaka till hotellet för att på sen eftermiddagen åka vidare till Sancti Spíritus. 

Söndag 16 februari 

Sancti Spíritus 
En vacker kolonial stad från 1500-talet. Vi hoppas kunna bo mitt i 

centrum och promenera nedför stadens Boulevard – gågatan med 

affärer, restauranger och bankomat. Vi gör ett kort besök hos Olga 

och hennes familj som i sin lägenhet har ett dockmakarprojekt – 

Las Mariposas. Nästan inget är till salu eftersom dockorna och 

djuren är gåvor till barnsjukhus och förskolor.  

Vidare till Guyaberamuseet. Guyaberaskjortan föddes här och det är 

den traditionella skjorta som främst männen bär. Baren brukar vara 

öppen och vi läskar oss med kaffe, öl eller en mojito och njuter av utsikten över den gamla unika bron och 

floden. 

Nu är det dags för lunch och en liten bit utanför stan ligger Finca del Medio, en permakulturell dröm. Där bor 

Casimiro Rodríguez med fru och två vuxna barn. De brukar jorden på ett sätt som ingen trodde var möjligt – den 

torra jorden förvandlades till en lustgård. 

https://www.slowfood.com/finca-del-medio-taguasco/  

Vi fortsätter till Ciego de Avila. 

Måndag 17 februari 

Ciego de Ávila 
Det är en liten stad med ca 145 000 invånare. Många byggnader är från den koloniala tiden. Mest känd är staden 

för La Trocha, den befästa försvarslinje som spanska armén byggde under det första befrielsekriget (1868 – 

1878) för att hindra upprorsarmén att ta sig till västra Kuba. Men general Máximo Gómez och flera hundra av 

hans män tog sig igenom La Trocha. 

Staden är också känd för att vara den store konstnären Raúl Mártinez´s hemstad. 

Vi besöker Galeria Pauyet där konstnärer som har specialiserat sig på smycken och andra föremål gjorda av 

metall och silverbestick, ställer ut. 

Mot Camaguey som är en spännande stad men den här gången stannar vi bara till för att äta lunch i den gamla 

delen av staden (ingår inte). 

 Vi åker sedan vidare mot kusten, till Covarrubias, där vi tar in på Hotel Las Brisas som har en lång underbar 

sandstrand. All inclusive, vilket betyder att all mat och dryck ingår. 

http://www.svensk-kubanska.se/
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Tisdag 18 februari 

Covarrubias 
Tisdagen är ledig dag. Njut av sol och bad! 

Onsdag 19 februari 

Las Tunas 

Efter lunch checkar vi ut och åker till den lilla kuststaden Puerto Padre där vi besöker en tobaksfabrik. På vägen 

dit stannar vi vid en solpanelspark. 

Vi är nu i provinsen Las Tunas som är det minst turistutvecklade området i Kuba. Vi bor i provinshuvudstaden 

Las Tunas. På kvällen är vi bjudna till en CDR-fest. CDR står för Comité de la Defensa de la Revolución, 

Kommitten flr revolutionens försvar.. De organiserar alla boenden i ett eller två kvarter. De bildades i början av 

60-talet då det förekom många sabotage mot det nya samhället. Vad de gör idag får du veta när vi kommer dit! 

Vi brukar ha med oss rom, läsk, svenskt godis, kex mm. Och kubanerna bjuder på något av det de har: frukt, 

hembakade kakor, kanske tårta och caldosa-soppa. Och dans på gatan brukar det bli! 

Torsdag 20 februari 

Idag blir det besök på en förskola, ett hem för barn utan föräldrar som kan ta hand om dem och en idrottsskola. 

Vi hinner nog med besök hos en familjeläkare och på en vårdcentral. 

Kvällen fri. 

Fredag 21 februari 

Vi börjar med en stadsvandring. Las Tunas kallas för Skulpturernas stad. Här finns över hundra skulpturer 

utspridda över stan. Tre av dem är gjorda av en chilensk konstnär från Jönköping, Mario Rojas! 

Efter lunch besöker vi kulturprojektet Raíces de San José. 

Kvällen fri. 

Lördag 22 februari 

Avfärd till Holguín varifrån vi tar flyg till Havanna. Vi hade hoppats på tåg till Havanna, men det är för opålitligt 

för att det skall vara realistiskt. 

Söndag 23 februari 

Vi tillbringar de sista dygnen på Playas del Este, på ett All inclusive-hotell, bara några mil från Havanna. Det går 

en gratisbuss in till stan varje fm. 

 Tid för sol, bad och för att smälta allt vi upplevt! 
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Måndag 24 februari 

Ledig dag på stranden.  

På kvällen träff för utvärdering av resan. 

Tisdag 25 februari 

Avfärd på em till flygplatsen. Några kanske stannar ytterligare några dagar. 

Onsdag 26 februari 

Hemma i Sverige många upplevelser rikare! 

Här ser du en karta över hur vi skall ta oss runt i landet! 
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