
 PROGRAMFÖRSLAG FRIDFULL KUBAJUL 2019 FÖR SLÄKT OCH VÄNNER! 

   

Kuba lämnar ingen oberörd, det är som om man förflyttade sig 50 år tillbaka i tiden 

ledda av den ljuvt förförande musiken, de historiska byggnaderna, de klassiska 

bilarna, den färggranna befolkningen och den grönskande naturen. Vi upplever ett 

Kuba med imponerande sevärdheter, men därtill den enkla nakna vardagen och den 

intensiva livsstilen där för oss obskura upplevelser kan ge upphov till stor glädje och 

fest. 

   Dag 1 19.12.  Bortom Atlanten   

 Avgång från Norden i arla morgonstund, mellanlandning i Amsterdam , ankomst till 

Havanna sent på eftermiddagen, transfer till vår inkvartering i Centro Habana, 

välkomstdryck  och lätt middag och sedan en tidig god natt, ty stora upplevelser 

väntar! 

                

Dag 2. 20.12. Havanna i Hemingways fotspår   

Den berömda amerikanska författaren Ernst “Papa” Hemingway boddes 

stadigvarande  i Havanna i över tjugo år 1940 -1960. Han stortrivdes i Havannas 

atmosfär där rikedom och glans mötte fattigdom och dekadans i samma kvarter. Vi 

besöker Hemingways ståtliga villa Finca Vigia som ligger 20 kilometer utanför gamla 

stan, därifrån vidare till fiskarbyn Cojimar, som inspirerade Hemingway till den 

Nobel prisbelönta boken El Viejo y el Mar – Den Gamle och Havet. Följande stop är 

hans favorit hotell  och slutligen följer vi Hemingways grogg ritualer med  Mojitos på 

Las Terrazas och  iskalla Daiquiris på La Floridita Allt detta varvar Folke med fabler 

och sägner från Hemingways äventyrsrika liv .  

                          



  

   

   

                           

Dag 3 . 21.12.Världens vackraste förfallna stad  

Det trevligaste sättet att bekanta sig med Havanna är med de gamla amerikanska 

klassiska  dollargrinen.  Vi tar oss en tre timmars sväng runt Stor- Havanna och ser 

de viktigaste svärdheterna , Miramar – Vedado - Plaza Revolucion , Captolium och  

Morro fästningen . Sedan blir det musikbetonad lunch i gamla stan Habana Vieja  

och de tre praktfulla torgens promenad,  Plaza Armas ,  Plaza Vieja och Plaza 

Catedral  i den vackert restaurerade gamla stan. På kvällen erbjuds möjlighet att se 

denna världsberömda Tropicana kabaren.   

                      
   Dag 4. 22.12. Den bortglömda stranden 

23.12. Exkursion till Playas del Este, Havannas egen Riviera, en 11 kilometer lång 

skön sandstrand enbart 30 minuters färd från gamla stan ! När Kuba satsade på 

västturism på 1990 talet beslöt man att spara denna strand för Havanna borna och 

skicka turisterna till Varadero, 140 kilometer österut. Förklarningen var enkel men 

saklig , turisterna ha bättre råd att åka denna sträcka än kubanerna. Därför skedde 

ingen ny utbyggnad av hotell på Playas del Este – medan Varadero har till dags dato 

fått 70 nya hotell. 

 

                  



 Dag 5 23.12. DET SKÖNA GRÖNA KUBA  

Vi kör genom typiska kubanska odlingar med socker, ris och majs och när vi närmar 

oss bergskedjan Sierra Rosario ser vi de första tobaksodlingarna. Vi fortsätter över de 

tall prydda bergena och når fram till vårt mål, den underbart vackra UNESCO 

skyddade Vinjales dalen.  

Där besöker vi först Benitos cigarrfarm där vi får en förevisning av cigarrkultur från 

frö till aska. Sedan vidare för sköna och kalla Pina Coladas vid den enorma 

förhistoriska muralen - en jätte bergsmålning inspirerad av Frida Kahlo och Paul 

Rivera. Sedan blir det traditionell jullunch a la Vinjales, med ugnsrökt skinka och 

kassava rotfrukter ackompanjerat med kubansk country musik. Vi vandrar till torget 

mitt i byn och besöker den vackra julsmyckade kyrkan. innan vi återvänder till 

Havanna. 

 

            

 

  Dag 6. 24.12. Julafton i Havanna   

 Dagen lämpar sig väl för ett besök på San Joses hantverks- och konst hallar. Därifrån 

vandrar vi in i gamla stan och besöker några av de bäst renoverade kyrkorna som 

ligger överraskande tätt intill varandra. 

 Efter påvens besök 1898 blev julhelgen proklamerad nationell helgpå Kuba och det 

är tradition på Kuba att i december bygga  en julkrubba in i varje kyrka och i dagens 

läge tävlar faktiskt församlingarna om vilken som bygger den vackraste krubban. 

Fram mot kvällskvisten blir det traditionell julmiddag med skinka och kalkon till 

tonerna av kubansk musik. 

     



          

Dag 7. 25.12. Juldags konsert 

Stämningsfull julotta i katedralen och efter julkaffet gör vi en promenad i gamla 

stan.Efter påvens besök 1898 blev juldagen proklamerad nationell heldag på Kuba 

och det är tradition på Kuba att i december bygga  en julkrubba in i varje kyrka och i 

dagens läge tävlar faktiskt församlingarna om vilken som bygger den vackraste 

krubban. Fram mot kvällskvisten blir det traditionell julkonsert. 

 

Dag 8. 26.12. Söderns pärla Cienfuegos  

Transfer Vinjales-Cienfuegos, alternativt hotellbuss eller privat taxi- van. Väl framme 

rundtur i den vackra 1800 tals staden inleder vi   med cocktails på El Valles sagolika  

palats och tar sedan promenad  på det klassiska Jose Marti torget. 

Franska kolonisatörer grundade Cienfuegos år 1819 ochstaden imponerar med sin 

säregna arkitektur som de lokala anser vara förnämare finare än i övriga kubanska 

städer  Vi inleder vår rundtur från släkten El Valles otroliga sagopalats, där vi avnjuter 

en cocktail på takterrassen.Vi intar lunch på den ståtliga Yachtklubben och därefter 

tar vi en promenad längs den ståtliga gågatan Bulevard till Jose Marti torget som 

kantas av många fina nyklassiska byggnader. Här hittar vi även Kubas enda 

triumfbåge! Som avslutning tittar vi in i katedralen La Purissima Concepcion invid 

torget, där kan vi beundra den förtjusande julkrubban som församlingen byggt upp. 

Härbärge,  alternativ casas i centrum eller strandhotell med havsvattenbasänger.   

 

                         

 

Dag 9 27.12. Medeltida fästning och 1500 talets Trinidad 

Från Cienfuegos tar vie loss till Jaguas medeltida fästning, lunchar i idylliska 

fiskarbyn, vidare för parkpromenad i de enorma botaniska trädgården, med bland 

annat 160 olika palmarter. Sedan bär det av med den vackra kustvägen österut, som 

löper längs med central Kubas största bergskedja Guamahaya vars högsta toppar når 



över 1100 meter. På höger sida har vid Karibiska havet och färden går över sju floder 

innan vi når fram  till det 1514 grundade Trinidad. Här bjuds på privat inkvartering i 

trevliga Casas i centrala delen av stan.  

                                                                            

 

Dag 10.28.12. Trinidads charm Unesco skyddade charmfulla Trinidad är den bäst 

bevarade historiska helheten från spanska kolonialväldets storhetstid på 1600 -1800 

talet. Sockret, det vita guldet, var orsaken till Trinidads ekonomiska uppsving och 

1850 var staden världens rikaste sockerproducent. När vi vandrar längs de 

kullerstensbelagda gatorna i gamla stan kan vi ännu se spårena av de ofattbara 

rikedomar som på den tiden fanns i staden. Ett praktexempel  är Museo Romantica 

med sin unika kollektion av importerade lyx varor!  Eftermiddag spenderar vi på 

Ancons sköna strand. Havstemperaturen plus 26! Efter stranden Latino danskurs 

med Lene.  

 

                                    

 

Dagar 11 och 12  29.12 -30.12 Strövtåg i Trinidad 



                  

Vi besöker Valle de los Ingenios, Sockerplantagernas dal, där det ökända slavtornet 

erinrar oss om orsaken till traktens forna rikedomar, slavarbetskraften som 

hänsynslöst och brutalt utnyttjades av de härskande familjerna. Dalen erbjuder även 

en stor marknad för handsydda dukar och kläder handsydda av byns skickliga 

kvinnor. Sedan fritt fram - kanske dags att vandra till vattenfallena i Topes de 

Collantes bergen eller njuta av Ancons fem kilometer långa sandstrand ? 

Dag 13 31.12. Nyårsafton - Feliz Nuevo Ano ! 

Skön siesta och sedan dags för nyårs festligheter i gamla stans kvarter med 

festmiddag på Vista Gourmet! Själva årsskiftet tas traditionellt emot på Kyrkans 

trappor och där samlas tusentals människor som räknar in det nya året!  

 

                     

 

Dag 14 1.1. Nyårsdagen – Americacan Cars i Havanna  

        

 



 Vi startar på förmiddagen mot Havanna väl framme tar vi en rejäl lunch och  gör en 

tre timmars rundfärd på annorlunda ställen i Havanna med de fantastiska gamla 

dollargrinen från 1950-talet. Vi besöker bland annat John Lennon parken, Bosque 

trollskogen, Agropeura marknadstorget och Afro kvarteren, avslutningsvis  en 

promenad i den vackert renoverade gamla stan. På kvällen dags för världsberömda 

Tropicana kabreen en fantastisk kavalkad med 300 aktörer och  traditioner sedan 

1938 ! 

      

Dag 15 2.1. Shopping och Hemfärd  

  

 Flyget startar först på eftermiddagen  så denna dag kan utnyttjas till shopping eller 

besöka Fusterlandia konstkvarteren  eller var för inte en utfärd till Havannas egen 

Riviera , Playas del Este för ett sista dopp det tjugosex gradiga havet, varefter 

transfers till flyfältet! Hasta La Vista! 

       

   Obs! Detta är ett programförslag, där allt går att ändra på, 

både ankomstdatum, resans längd , härbärge , utfärder.   

Ca pris för 14 /dygn 15 dagar.  1500.- pp.i dubbelrum- plus 

flygena. Kontakta oss så skräddarsyr vi er resa ! 

folkewest.travelclub@gmail.com 

Ring Folke eller texta 0452684066 

 

mailto:folkewest.travelclub@gmail.com


Bienvenidos a Cuba !  Välkomna till Kuba ! 

 

Folke och Lene West 


