
KUUBALAINEN SERENADI – KOKO KUUBAN KIERTOMATKA  
Lähdöt 22.11.-08.12.2020 ja14.02- 28.02 2021 
Havanna- Vinjales – Santiago – Cobre – Bayamo – Camaguey – Santa Clara – 
Cienfuegos – Trinidad  - Playa Giron – Playa Larga – Havanna   
 
Matkanjohtajana Folke West ja liikunnanohjaajana Lenemarbel Benavidas 
    
 

   
 
1. päivä, . 
Lähtö Helsingistä aamutuimaan , koneenvaihto Amsterdamissa , saapuminen myöhään 
iltapäivällä Havannaan, Matkainfo, majoittuminen ja Illallinen ( I)      
 
2. päivä,  
Ernst Hemingwayn jäljillä ja jenkkiraudoilla Havannaa kiertämään 
 
 Havannan kaupunkikierros tehdään komeasti 50‐luvun amerikanraudoilla Lounas 
Hemingwayn tapaan ja legendaarinen kolmen torin kävely vanhassa kaupungissa. 
Mojitot nautitaan La Bodeguita del Mediossa sekä daiquirit La Floriditassa aivan kuten  
rakastettu kirjailija aikoinaan Vierailu Hemingwayn kotikartanossa Finca Vigiassa sekä 
Cojimarin kalastajakylässä, josta Ernst sai aiheen Nobel palkinnon voittaneellel kirjalleen 
Vanhus ja Merei.  (A,L) 
 
 

                                                   
   
 

             



 
 
 
 
3. päivä,  
Kappale kauneinta Kuubaa 
 
Aamulla varhain lähdetään kohti Kuuban läntisintä provinssia Pinar del Rioa. Nähdään 
UNESCON suojelema luonnonkaunis Viñalesin laakso sokeritoppavuorineen. Käydään 
intiaanien jokiluolassa, Ihaillaan jättimäistä Frida Kalhon suunnittelemaa kalliomaalausta ja 
nautitaan ekolooginen maalaislounas sekä vieraillaan Beniton sikarifarmilla. Retken 
päätteeksi kävellään läpi Viñalesin viehättävän maalaiskylän. Paluu Havannaan 
illansuussa. (A, L) 
 
 

             
 
 
4. päivä 
Sankareiden kaupunki 
Aamulla varhain lento Santiago de Cubaan, jota ansioituneesti kutsutaan sankareiden 
kaupungiksi sillä täältä juontavat juuriaan vallankumoukselliset kapinat ja kumoukset 
vuosisatojen varrella. Päivän retkellä nähdään Vallankumousaukio ja San Pedron 1600-
luvun linnoitus. Lounaan jälkeen vieraillaan Velasquesin palatsissa sekä upeassa 
Santiagon katedraalissa, molemmat lajissaan Kuuban vanhimpia. (A, -L) 
 
 

      



 
          
 
5. päivä,   
Oodi vallankumoukselle 
Päivän retkellä nähdään Santiagon tärkeimmät historialliset nähtävyydet:   
 San Juan kukkulan taistelutanner, Moncadan linnoitus,  Santa Ifigenian hautausmaa, 
jonne sekä Jose Marti että Fidel Castron ovat haudatut.Lounas nautitaan kalastajen 
Granma  saaressa. Kuuba on musiikin suurvalta ja Santiago sen kehto, joten illalla 
vieraillaan Casa de la Trovassa kuuntelemassa perinteistä paikallista soittoa. 
 (A, L) 
 

        
      
 
 
6. päivä 
Vapaa päivä Santiagossa  
Nyt on aikaa nauttia hotellimme upeista uima-altaista tai syventyä Santiagon kulttuuri 
antimiin ja kaupallisiin houkutuksiin. (A)   
 

             
                                                                                     
 
     
 
 
 



 
 
 
 
7 päivä  
Kuuban kansallispyhimys ja  Bayamo – itsenäisyyden kehto 
Aamulla varhain ajetaan läpi Sierra Maestran solan kohti Cobren kylää, jossa Kuuban 
kansallis pyhymyksen Virgen de Caridadin katedraali. Sieltä jatkamme alas tasangolle 
Bayamon kaupunkiin, joka on Kuuban toiseksi vanhin. Tutustutaan kävellen kaupungin 
historialliseen keskustaan ja poiketaan Casa de la Musicassa ihailemassa vauhdikasta  
musiikki esitystä. Lounaan jälkeen jatketaan Camagüeyhin, jossa majoittuminen keskustan 
kävelykadun varrella sijaitsevaan hotelliin. (A L) 
 
    

                     
        
8. päivä  
Camagüey – maalaus- ja kuuvaamotaiteen tyyssija kirkkojen kaupunki  
 
Tänään tutustutaan kävellen Keski-Kuuban vireään kulttuurikeskukseen, Camagüeyhin, 
joka on kuuluisa ennen kaikkea luovista taiteilijoistaan.Kaupungin keskustaa sävyttää 
pittoreskit torit ja upeat ja vieraillaan pitkin päivää ateljeissa, kirkoissa ja toreilla. Musiikin 
vauhdittama i lounas El Pasossa. (A L)  
 



     
    
 
 
 
9. päivä 
Vallankumoussankari Che Guevara 
Matka jatkuu läpi maaseutukylien ja viljelysten kohti Santa Claran kaupunkia. Perillä 
tutustutaan Che Guevaran mahtavaan monumenttiin, mausoleumiin ja museoon. Tämä 
argentiinalainen tohtori tuli maailmankuuluksi vallankumousfilosofina ja armottomana 
taistelijana. Santa Clarassa hän saavutti joulukuussa 1958 suurimman voittonsa, joka 
ratkaisi vallankumoussodan joten Santa Clara tunnetaankin Che Guevaran kaupunkina. 
Illallinen ja yöpyminen (A, P) 
 

                                                                                       
 
 
 
10.päivä Ripaus Ranskaa  
 
. 
Aamulla jatketaan kohti Cienfuegosin kaupunkia, jonka upea keskustori tarjoaa 
ranskalaisvaikutteista 1800‐luvun arkkitehtuuria. Kaiken komeuden kruunaa Kuuban 
merkillisin rakennus, sokeriparoni El Vallen hämmästyttävä palatsi, joka sijaitsee Punta 
Gorda niemimaan kärjessä, jossa nautitaan cocktailit ja lounas. Seuraavaksi vieraillaan  
kasvitieteellisessä puutarhassa, josta jatkoTrinidadiin. Majoittuminen Casa Particular –
kotihotelliin suo ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua paikallisten elämään ja 
olosuhteisiin. (A,L) 
 



      
’’ 
   
 
 
 
 
11. päivä  
Trinidadin hurma ja Anconin ranta 
Aamiainen. Trinidadin pastellinsävyiset talot ja upea keskustori palatseineen heijastavat 
1800‐luvun vaurautta ja kaupunki on eittämättä parhaiten säilynyt Espanjan 
siirtomaavallan kaupunkikokonaisuus Kuubassa. Tutustutaan mukulakivikujia kävellen 
idylliseen vanhaan kaupunkiin ja vieraillaan Museo Romanticassa. Lounaan jälkeen 
lähdetään iltapäivällä Anconin viisi kilometriä pitkälle rannalle nauttimaan 26 asteisesta 
merivedestä. Illalla rentoudutaan suosituissa musiikkibaareissa, joiden houkuttelevat rytmit 
tanssittavat halukkaita aamuyöhön saakka. (A,L) 
 

                                                                                                                          
 
12. päivä 
Vapaapäivä Trinidadissa  
Mahdollisuus patikointiin Topes de Collantesin vuoristossa tai tehdä pyöräilyretki lähikyliin 
tai sitten vain nauttia Trinidadin ateljeissa ja markkinoilla. Illalla halukkaille Lenen 
tanssitreenit ja ilta musiikki klubeilla (A) 
, 

                                                                                                             
     
 
 



13. päivä  4.12. 
 Sikojenlahti ja krokotiili farmi. 
Aamulla matka jatkuu kohti Playa Gironia. Vieraillaan taistelutantereella ja sotamuseossa, 
joka kertoo Kuuban kohtalon hetkistä, vuonna 1961 käydyistä Sikojen Lahden taisteluista. 
Retki lounas syödään metsälammen äärellä, Pesca de Cueva ravintolassa. Käynti 
Zapatan mielenkiintoisella Krokotiili farmilla, josta jatketaan Havannaan ja majoitumme  
tuttuun Melia hotellin. 
 

.         
     
                                                                                                                                                                                        
14. päivä 
Kauniiden taiteiden päivä 
 
 Vieraillaan Havannan valtavassa Artesania-taidehallissa, missä on tarjolla Kuuban suurin 
valikoima taidetta, käsitöitä ja neuleita. Sieltä on vuorossa Kuuban maalaustaiteen mekka  
Museo Arte Nacional, jossa on esillä häikäisevä kokoelma paikallistaiteen aarteita 
vuosisatojen varrelta. Lounas vanhassa kaupungissa josta siirrytään Callejon de Hamelin 
taidekujalle, joka esittelee afrikkalaisen Santeria uskontoon ja perinteisiin liittyvää taidetta.   
  
 Fusterlandia nimiseen taideprojektiin. Kyseessä on kuubalaisen monitoimitaitelijan työ, 
joka on vuosikymmenten uurastuksen aikana muuttanut kokonaisia asuinkortteleita 
fantasiamaailmaksi, jossa hän ja naapurit asuvat utopististen taideteosten ympäröimänä.  
 
Illalla mahdollisuus lisämaksusta nähdä Kuuban mahtava Tropicana kabaree, joka on 
tansittanut Kuubaa maailmankartalle vuodesta 1939 alkaen.  (A, L) 
 
 

                                                                                                     



 
Fusterlandia taidekorttelit ja Hasta la Vista  
 
15. päivä  
 Mahdollisuus nukkua pitkää keräten voimia kotimatkaan. Puolelta päivin tutustutaan 
Fusterlandia nimiseen taideprojektiin. Kyseessä on kuubalaisen monitoimitaitelijan Ben 
Fusterin projekti, joka on vuosikymmenten uurastuksen aikana muuttanut kokonaisia 
asuinkortteleita fantasiamaailmaksi, jossa hän ja naapurit asuvat utopististen taideteosten 
ympäröimänä. Jäähyväislounaan jälkeen siirrytään lentokentälle -  kotimatka alkaa ! 
 
 
 
 

          
 
16 päivä  
Saapuminen Helsinkiin. Unohtumaton kuubalainen serenadi on nähty ja kuultu - nyt on 
muistojen ja kuvien aika. 
 
Ateriakoodit: A – aamiainen, L – lounas, P – päivällinen, PH – puolihoito, TH – täysihoito, 
AI – all inclusive  
 

     

         Kuuba kiittää ja kumartaa ! 

 

Kiertomatkan hinta : 3496 / 2 hh sis puolihoito , singlelisä 500.-  

Tiedustelut : folkewest.travelclub@gmail.com 0452684066 

Myynti : www.lomalinja.fi  

mailto:folkewest.travelclub@gmail.com
http://www.lomalinja.fi/

