
CUBA NATURA 26.10.-8.11.2020 – Elämys ja luontomatka Kuubaan!   
 

                                                    
     
1. päivä, 26.10. Kappale kauneinta Kuubaa  

Aamulento Helsingistä koneenvaihdolla kohti Havannaa. Ajo lentokentältä 
Unescon suojelemaan Viñalesin laakson luonnonpuistoon. Majoittuminen 
kotihotelliin ja illallinen. (P)   

      
                     

2. päivä, 27.10. 
Siemenestä sikariksi 
Aamiaisen jälkeen patikoidaan Viñalesin laaksossa. Käydään yksityisellä 
sikarifarmilla ja tutustutaan sikarintuotannon vaiheisiin. Lounas ekologisella 
maatilalla, josta upea näköala alas laaksoon. Iltapäivällä tehdään kyläkävely ja 
ihaillaan Frida Kahlon suunnittelemaa jättimäistä kalliomuraalia. Illalla nautitaan 
paikallista soittoa viihtyisässä musiikkibaarissa. (A, L) 

 
 

                    



 
 

 
3. päivä, 28.10. 

Che Guevaran komentokeskus 
Aamiaisen jälkeen käydään intiaaniluolassa, josta jatketaan Jazminen näköala 
paikan kautta kohti La Guiran luonnonpuistoa ja vieraillaan La Cueva de los 
Portales -luolassa, jossa Che Guevara piti päämajaa Kuuban kriisin aikana vuonna 
1962. Iltapäivällä saavutaan Soroan bungalow hotelliin,jossa mukava uima-allas. 
(A, P)  

 
 

                
 
4. päivä, 29.10. 

Las Terrazas – maaseudun mallikylä 
Aamiaisen jälkeen vieraillaan Soroan orkidea puutarhaan ja sieltä matka 
suuntautuu Las Terrazasin ekologisen mallikylän vuoristomaisemiin, jonne 1960-
luvulla istutettiin yli viisi miljoonaa puuta. Uidaan joessa, vieraillaan taiteilija 
ateljeissa ja nautitaan musiikin vauhdittama periteinen maalaislounas. Iltapäivällä 
jatketaan kohti Havannaa ja majoitumme rantabulevardilla sijaitsevaan hotelliin. 
(A, L)    

        



                                                                                                                                          
 
5. päivä, 30.10. 

Havanna ja klassikkoautot  
Hauskin tapa tutustua Havannan nähtävyyksiin ja puistoihin on klassillisilla 
Amerikan raudoilla. Lounas vanhassa kaupungissa, jonka jälkeen tutustutaan 
Kuvernöörin palatsiin ja tehdään neljän torin kävelykierros.  
Illalla mahdollisuus nähdä loistava Tropicana kabaree, joka on tanssittanut Kuuba 
maailmankartalle vuodesta 1939 alkaen.  (A, L) 
 

                                                        
6. päivä, 31.10. 

Krokotiileja ja Playa Larga  
Aamiaisen jälkeen ajetaan kohti Kuuban etelärannikkoa. Matkan varrella käydään 
Guaman krokotiilifarmilla, jossa nähdään satoja eri ikäisiä krokotiileja. Lounas 
Cueva las Peces lammella. Iltapäivällä nautitaan Playa Largan upeasta rannasta.  
Majoitus Bungalow hotelliin (A,L) 

 

             
 
              
 



7. päivä, 1.11. 
Etelän helmi – Cienfuegos  
Aamiaisen ja aamu-uinnin jälkeen vierailemme Playa Gironin museossa, joka 
kertoo Sikojen lahden taisteluista, jolloin Fidel Castron joukot torjuivat CIAn 
tukeman vallankaappausyrityksen.  Iltapäivällä siirrytään ranskalaisten 
siirtolaisten 1819 perustettuun Cienfuegosin kaupunkiin ja tutustutaan Parque 
Jose Martin torin upeaan uusklassiseen arkkitehtuuriin. Lounas nautitaan El Vallen 
komeassa palatsissa, jonka jälkeen siirrytään rantamaisemiin Pasacaballo 
hotelliin.  (A, L) 

              
     
8.päivä, 2.11. 
Flamingoja ja palmuja  
Aamiaisen jälkeen tehdään soutu retki Guanaroca järvellä ihailemassa siellä pesiviä 
Flamingo lintuja. Täältä matka jatkuu kohti 1514 perustettua Trinidadin kaupunkia. 
Matkan varrella vieraillaan Kuuban suurimmassa kasvitieteellisessä puutarhassa 
Jardin de Botanico ihmettelemässä runsasta trooppista puustoa. Trinidadissa 
nautitaan lounas vanhassa kaupungissa ennen kuin majoitumme kotihotelleihin. 
Illalla tutustuminen vanhan kaupungin viihdetarjontaan.   
(A,L) 



                                                                                         
 
 
9.päivä, 3.11. 
Hurmaava Trinidad 
Trinidad on parhaiten säilynyt espanjalaisen siirtomaa kaupunki Karibialla ja siellä 
aistii vielä menneiden aikojen loiston Pistäydymme alkuun Valle de los Ingenios  –
laaksossa joka ole 1850 luvulla maailman tuottoisin sokerivelljely alue. Takaisin 
kaupunkiin ja vierailemme Museo Romanticassa. Lounas nautitaan Plaza Major torin 
liepeillä ja Iltapäivä vietetään viihtyisällä Anconin rannalla, veden lämpötila + 26. 
Illalla Lenen vetämät tanssitreenit ja retki musiikkibaareihin. (A, L) 
 

     
 
 
 
10.päivä, 4.11.  
Patikointia ja untia  Guanayarassa 



Aamiaisen jälkeen huristetaan kuorma-autolla kohti Topes de Collantes –vuoristoa. 
Patikoidaan Guanayara-luonnonpolkua pitkin, ihaillen vuoriston vehreyttä ja 
mahtavia näköaloja. Saavumme vesiputouksille, joiden alla mahdollista uida. 
Iltapäivällä lounaan jälkeen matka jatkuu  Hanabanillan ydilliselli järvellejossa 
yövytään vuoristohotellissa. (A, L) 
   
 

    
 
11.päivä, 5.11. 
Vallankumoussankari Che Guevara 
Aamiaisen jälkeen veneretki vuoristojärvellä. Jatketaan Santa Claraan ja käydään 
Che Guevaran komealla muistomerkillä, mausoleumissa ja museossa. Lounaan 
jälkeen ehditään vielä illaksi Havannan Rivieralle, Playas del Estelle. Majoittuminen 
rantahotelliin, jossa All inclusive palvelu. (A, L AI) 
                                                                        

               
 

12.päivä, 6.11. Rennosti rannalla 
Vapaapäivä nauttien Playas del Esten mahtavasta 10 km pitkästä rannasta ja 
hotellin AI palvelusta. Illalla mahdollisuus nähdä loistava Tropicana kabaree, joka 
on tanssittanut Kuuba maailmankartalle vuodesta 1939 alkaen.  (A I) 



                                                                                                 

                        
                   
13. päivä, 7.11. 

Hasta la Vista  
Aamupäivä vapaa rentoutumiseen rannalla tai viime hetken tulias- ostoksille. 
Iltapäivällä lounaan jälkeen lähtö kentälle. (AI) 

       Kuuba kiittää – tervetuloa uudestaan! 
      

14. päivä, 8.11. 

 Saapuminen Helsinkiin. Luonnonkaunis Kuuba on nähty – nyt on kuvien ja           
muistojen aika! 
 
 
Tiedustelut folkewest.travelclub@gmail.com tekstaen  0452684066 
Matkan hinta 2856.00 Single 3276.- sis 10 vrk puolhoito ja 2 vrk täysihoito      
Bienvenidos a Cuba ! 
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