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Cuba er som land en lige så eksotisk cocktail som dets berømte drinks, mojito og dai-
quiri. Verdens bedste cigarer rulles på denne store caribiske ø, der har sol og som-
mer året rundt. Her finder I nogle af klodens mest maleriske landskaber og byer med 
fantastiske UNESCO-fredede bygninger fra begyndelsen af kolonitiden, en dramatisk 
revolutionshistorie med Fidel Castro som ankermand, samt litterære levn i verdensfor-
mat ikke mindst i form af Ernest Hemingways bog ”Den gamle mand og havet”, som 
indbragte ham Nobelprisen.
Hemingway har sat sit tydelige fingeraftryk her, ikke kun via sine mange bøger, men 
også på værtshuse, drinks og det lille fiskersamfund, Cojimar med hans yndlingsbar 
La Terraza. 
Mellem fint bevarede gamle paladser ser man også kvarterer med smukke, men farligt 
nedslidte, gamle huse, som man forhåbentligt når at redde med assistance fra UNE-
SCO og indtægterne fra turismen.
Cuba har desuden fabelagtige sandstrande bag beskyttende koralrev og havvand med 
badekars-temperaturer. Her er salsa, bolero, rumba, cha-cha-cha og meget anden 
musik, der straks får livsglæden hos de lokale til at vride knæ- og hofteled i gaderne 
mellem storslåede museer og seværdigheder. 
Alle vegne ses gamle amerikanske ”flydere” fra 50’erne af mærker som Oldsmobile, 
Chevrolet og andre kendte mærker, som dominerede markedet, indtil Fidel Castros re-
volution i 1959 satte en stopper for tilgang af nye biler. Men de gamle fungerer endnu, 
for cubanerne passer godt på dem. Mange kører med turister, så det er muligt at få en 
tur for billig penge. Bare hop på.

Visum: 
Danske statsborgere er visumpligtige og skal have 
et gyldigt visum for at kunne rejse ind i Cuba. 
Udenlandske statsborgere, herunder personer 
med dansk flygtningepas eller fremmedpas, skal 
kontakte det cubanske konsulat. Det danske pas 
skal være gyldigt 6 måneder ud over opholdet. 
Børn kan godt være indskrevet i forældres pas, 
men alle skal have personlige visa. For ansøgning 
og yderligere information kontakt Republikken Cu-
bas Ambassade, Kastelsvej 19, 3. tv., 2100 Køben-
havn Ø. Tlf.: 3940 1510. Åbningstider: Personlig 
henvendelse: mandag, onsdag og fredag fra 09.00-
12.00. Telefonisk henvendelse mandag-fredag fra 
09.00-14.00. Turistvisum gælder for 1 måned og 
kan herefter forlænges med maksimum 1 måned. 
Det anbefales at få bekræftet ovenstående visum-
regler, der kan ændre sig med kort varsel. Se også: 
www.cubaembassy.dk
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Værd at Vide 
hoteller:
Hotelstandarden på Cuba er ikke helt på linie med standarden andre steder i ver-
den - især ikke sammenlignet med de andre øer i Caribien. Værelserne er enkelt 
indrettede, og der kan ofte være et par små skavanker. Gør opmærksom på dette i 
receptionen, hvor man vil forsøge at udbedre skaden. 
I kan også opleve, at der ind imellem vil være mangel på enkelte madvarer eller at 
udvalget er begrænset. 

serVice: 
Cubanerne er søde og venlige, men ikke altid så hurtige og effektive som den be-
rejste gæst har oplevet andre steder i verden. Tag det som en del af charmen ved 
at rejse på Cuba.

Kriminalitet: 
Vær opmærksom på, at der kan være lomme- og tasketyve med meget fikse fingre. 
Voldelig kriminalitet er derimod sjælden.

Vaccinationer: 
Det anbefales at man lader sig vaccinere mod stivkrampe og smitsom leverbetæn-
delse. For mere information vedr. vaccination kontakt egen læge eller Udlandsvac-
cinationen på tlf. 7022 0702 (hverdag mellem kl. 10-14).

Valuta:
Den lokale valuta er pesos, der dog kun benyttes af cubanere. Turister skal 
medbringe Euro, der veksles om til convertible pesos (CUC) til en kurs, der 
svarer nogenlunde til US$-kursen. Bemærk dog at det siden 2004 ikke er til-
ladt at veksle US$, så de skal ikke medbringes. Veksling foretages i lufthav-
nen efter ankomst eller på hotellet. Husk at veksle tilbage til Euro inden I forla-
der Cuba, da convertible pesos ikke har værdi uden for Cuba. Kreditkort kan 
bruges i alle større byer, dog ikke American Express eller kreditkort der er udstedt 
i USA. Der lægges ca. 11% på beløbet, når betaling foretages med kreditkort. 

driKKepenge: 
Det er efterhånden almindeligt at give drikkepenge på Cuba. Taxachauffører og tje-
nere regner med at få drikkepenge (ca. 10%). Stuepigen på hotellet vil også sætte 
stor pris på en euro eller mere. Selvom der er forudbetalt middag eller det er et 
all-inklusive hotel, vil personalet forvente at få drikkepenge.

Vejret:
Den tørre periode er fra november til april og regnperioden fra maj til oktober. Turist-
sæson er fra december til marts og juli til august. Der er risiko for orkaner i perioden 
juli til november, men som oftest er det kun et problem i september og oktober.

haVana Klima:
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dag 1: ankomst til havana
I afhentes i Havana lufthavn og indkvarteres på jeres hotel, 
der er meget centralt beliggende. 
Overnatning i Havana (2 nætter) på 3½- til 4-stjernet hotel

dag 2: havana (M, F, A)
Efter morgenmaden tager I med den engelsktalende guide 
på sightseeing, hvor I får set hovedparten af Havanas se-
værdigheder. I skal opleve et stykke lokal kulturhistorie – 
nemlig aflægge besøg på en tobaksfabrik. I ”Rom-huset” 
lærer I, hvordan man fremstiller denne lokale drik og får 
mulighed for at smage Havana Club rom før frokosten i El 
Patio. Efter frokost stiger I ombord i bussen, der kører jer 
til Revolutions-pladsen, hvorefter turen slutter med køretur 
ad Havanas berømte strandpromenade, Malacon. Resten 
af dagen kan bruges på egen hånd til at udforske Havanas 
historiske centrum. Aftensmaden indtages på en lokal 
restaurant. Efter maden har I mulighed for - mod ekstra 
betaling - at opleve den berømte Tropicana Cabaret med 
omkring 200 dansere. Kombination 1 - cienfuegos

dag 3: havana - cienfuegos 
Kørsel ca. 375 km (M, F, A)
Turen går gennem et landskab med tobaksmarker, 
sukkerrør og kvægdrift til Santa Clara, hvor landets 
store revolutionshelt Che Guevara er begravet, og 
hvor en evig flamme brænder til hans ære. I besøger 
mausoleet og museet, der fortæller om hans bemær-
kelsesværdige liv, efterfulgt at en kort sightseeing 
rundt i byen. Frokost vil blive serveret på en lokal 
restaurant, hvorefter turen går videre til Cienfuegos.
Overnatning i Cienfuegos (2 nætter) på 3½-stjernet 
hotel

dag 4: cienfuegos - trinidad - cienfuegos
Kørsel ca. 195 km (M,F,A)
I dag er det tid til at se nærmere på byen Cienfuegos, 
hvorefter turen går videre langs kysten til Trinidad, 
der blev grundlagt af spanierne i begyndelsen af 
det 16. århundrede. I besøger her øens største 
kirke Iglesia Parroquial de la Santisima Trinidad fra 
1700-tallet, Plaza Mayor og Grev Brunets palads, før 
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8 DAGE / 7 næTTER
Kombination 1 / Kombination 2
2 overnatninger i Havana - 2 overnatninger i Cienfuegos eller Trinidad - 3 overnatninger i Pinar del Rio

caribiens perler

I besøger det herskabelige hus fra 1723 med Can-
chanchara-baren, der har taget navn efter en lokal 
drink. Her kan man lytte til lokal musik med rødder 
fra tiden med de afrikanske slaver. Byen, hvis gamle 
område er fredet af UnESCO, er utrolig charmerende 
med brostensbelagte gader mellem de maurisk in-
spirerede huse med røde teglsten og kulørte gitre for 
vinduerne. Sidst på eftermiddagen køres tilbage til 
Cienfuegos, hvor aftensmaden indtages på den ele-
gante restaurant, Palacio Del Valle.

dag 5: cienfuegos - santa clara - pinar del rio 
/ las terrazas 
Kørsel ca. 565 km (M,F,A)
Efter en tidlig morgenmad går turen til Pinar del Rio 
provinsen. Undervejs gøres holdt på Zapata-halvøen, 
hvor I skal på sejltur i mangroven og besøge en kopi 
af en landsby opført af Cubas oprindelige befolkning. 
Efter frokost og den sidste del af dagens etape ind-
logeres I på jeres hotel, der ligger dybt inde i natur-
reservatet, Sierra Del Rosario.
Overnatning i Pinar del Rio / Las Terrazas (3 nætter) 
på 3½-stjernet hotel
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Kombination 2 - trinidad 

dag 3: havana – santa clara - trinidad 
Kørsel ca. 375 km (M, F, A)
Turen går gennem et landskab med tobaksmarker, 
sukkerrør og kvægdrift til Santa Clara, hvor landets 
store revolutionshelt Che Guevara er begravet, og 
hvor en evig flamme brænder til hans ære. I besøger 
mausoleet og museet, der fortæller om hans bemær-
kelsesværdige liv, efterfulgt at en kort sightseeing 
rundt i byen. Herfra går turen gennem Escambray-
bjergene til Trinidad, hvor I indkvarteres på et dejligt 
hotel, hvor også aftensmaden indtages.
Overnatning i Trinidad (2 nætter) på 4-stjernet hotel

dag 4: trinidad (M, F, A)
Fra morgenstunden skal I på en guidet rundtur i Tri-
nidad, der blev grundlagt af spanierne i begyndelsen 
af det 16. århundrede. I besøger her øens største 
kirke Iglesia Parroquial de la Santisima Trinidad fra 
1700-tallet, Plaza Mayor og Grev Brunets palads, før 
I besøger det herskabelige hus fra 1723 med Can-
chanchara-baren, der har taget navn efter en lokal 
drink. Her kan man lytte til lokal musik med rødder 
fra tiden med de afrikanske slaver. Byen, hvis gamle 
område er fredet af UnESCO, er utrolig charmerende 
med brostensbelagte gader mellem de maurisk in-
spirerede huse med røde teglsten og kulørte gitre for 
vinduerne. Både frokost og middag serveres i hotel-
lets dejlige restaurant.

dag 5: trinidad – pinar del rio / las terrazas
Kørsel ca. 630 km (M, F, A)
Efter en tidlig morgenmad står dagens program på 
et besøg i den smukt beliggende by Cienfuegos. Ef-
ter dette ophold køres I til Cuba’s vestligste provins 
Pinar del Rio, hvor man dyrker verdens måske bedste 
tobak til de berømte cubanske cigarer. Undervejs 
gøres holdt på Zapata-halvøen, hvor I skal på sejl-
tur i mangroven og besøge et mindre mindesmærke  
over Cubas oprindelige befolkning. Efter frokost og 
den sidste del af dagens etape indlogeres I på jeres 
hotel, der ligger dybt inde i naturreservatet, Sierra 
Del Rosario. Aftensmaden serveres på hotellets re-
staurant.
Overnatning i Pinar del Rio / Las Terrazas (3 nætter) 
på 3½-stjernet hotel

Rundrejsen Caribiens Perler kan også 
opleves på egen hånd i lejet bil. Det er 
den perfekte måde at møde cubaneren 
og at udforske det unikke Cuba i eget 
tempo og efter egne ønsker.
Mulighederne er utallige, der skal blot tages få forbe-
hold, når man lejer bil på Cuba. Vær opmærksom på, at 
der ikke er en benzinstation ”lige rundt om hjørnet”, så 
sørg for at holde øje med benzinmåleren og fyld jævnligt 
tanken op. Man skal forvente at køre forkert pga. man-
gelfuld og til tider tilfældig skiltning. Så kør i god tid og 
lad være med at lægge et meget tæt program, da det 
bliver meget mørkt på vejene, eftersom vejbelysning ikke 
findes uden for byerne eller på mindre sideveje.

dag 6: pinar del rio, soroa (M,F,A)
Dagen starter med et besøg i Soroa’s Orkide have, der 
hævder at være verdens næststørste, med over 20.000 
planter, der repræsenterer over 700 arter, 250 af dem med 
oprindelse på Cuba. Derefter går I en kort tur vandfaldet 
”Cascadas el Salto”, som falder 22 meter gennem frodig 
skov. Det er muligt at swømme ved foden af vandfaldet og 
det menes endda at disse bassiner har helbredende egen-
skaber. Så husk badetøjet på denne dagstur.
Efter frokost på Buena Vista kaffeplantagens restaurant 
går turen videre til området Las Terrazas,  og høre om det 
spændende projekt med at reetablere skovområde, der 
tidligere var fældet til fordel for kaffedyrkning. I oplever 
en overflod af flot vegetation og ser og hører en masse 
farvestrålende fugle, nyder en kop lokalt fremstillet kaffe i 
Marias café og får til slut mulighed for en forfriskende duk-
kert i San Juan-floden. Aftensmaden vil blive serveret på 
en lokal cubansk restaurant i fredelige landlige omgivelser.

dag 7: Vinales Valley (M, F, A)
Dagens rute går gennem vidunderlig natur med flere stop 
undervejs, så der bliver lejlighed til at få de flotte scenerier 
ind på både nethinden og fotolinsen. Efter turen gennem 
dalen og besøg i en indiansk grotte, Cueva del Indio, hvor 
der sejles på en underjordisk flod, spiser I frokost på en 
lokal restaurant. I er tilbage på hotellet sidst på eftermid-
dagen og kan slappe af ved swimmingpoolen eller med en 
drink i den indbydende bar. Aftensmaden indtages enten 
på hotellet eller på Cubas eneste økologiske vegetar-res-
taurant, hvor alt der serveres er produceret i det lokale 
samfund, Las Terrazas. 

dag 8: Vinales – havana / Varadero. 
Kørsel ca. 189/330 km (M,F)
Formiddagen er til fri disposition, hvor det er muligt at 
slappe af ved hotellets swimmingpool eller deltage i en 
af de mange aktiviteter som området tilbyder. Efter frokost 
går turen til Varadero, hvor guiden tager afsked med jer, da 
opholdet her er uden guide-service. Alternativt returnerer I 
til Havana eller lufthavnen alt efter jeres planer. 

på egen hånd i lejet bil:
...the right choice.r e x
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1  nacional de cuba
2  florida
3  hostel del tejadillo
4  inglaterra
5  sevilla

A  Capitolio
B   Monumento a Maximo 

Gõmez
C   Fabrica de Tabacos 

Partagãs
D   Barrio Chino 
 (Det kinesiske marked)

halvdags havana bytur til fods: 

Turen afgår: Mandag, torsdag og fredag 
Varighed: 3 timer
Turen starter kl. 08.45, hvor I mødes med jeres en-
gelsktalende guide. Oplev det tidligere præsident-
palads, som nu huser Revolutionsmuseet. Besøg en 
af de legendariske cigarfabrikker, hvor I vil opleve, 
hvorledes de håndrullede cigarer bliver lavet. I kom-
mer forbi Capitolio, Plaza d’Armas, Plaza de la Cate-
dral på jeres vej igennem Havanas gamle bydel og 
turen slutter ved El Patio-restauranten (frokost ikke 
inkluderet) ca. kl 12.00.
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Et lille, meget hyggeligt hotel med intim atmosfære opført i en ældre 
bygning fra 1835. Med en placering på strøggaden Obispo midt i den 
gamle bydel, kan beliggenheden ikke blive bedre. De 25 værelser er 
forskellige i størrelse og indretning, men alle er smagfuldt og enkelt 
indrettede med aircondition, TV, radio, telefon, safetybox og mulighed 
for minibar. Hotellet har a la carte- restaurant, bar og en patio med 
sofaarrangement, som er det perfekte sted at planlægge dagens sight-
seeing-program eller nyde en kold drink efter turen rundt i byen. Hotel 
Florida er den type hotel, man håber at finde i Havana.

Hotel nacional de Cuba er et af de mest fremtrædende hoteller i Cuba. 
Den imponerende, majestætiske bygning, der er opført i art-deco-stil, 
kan dateres tilbage til 1930 og emmer af historie. Beliggende i den 
nyere bydel lige ud til Malecón og med udsigt til havet, har man et godt 
udgangspunkt til at gå på opdagelse i Havana. Et stort hotel med 431 
små velindrettede værelser alle med aircondition, hårtørrer, TV, radio, 
safetybox, room service og mulighed for minibar. Hotellet har både en 
buffet- og a la carte-restaurant samt swimmingpool, hvor en dukkert 
frister efter en dag med sightseeing.

florida *** 
obispo y cuba streets
havana

nacional de cuba ****
calle o Y 21, Vedado plaza 
havana

Florida

Nacional de Cuba

Florida

Nacional de Cuba

Hovedstaden Havana er ligesom Cuba selv en eksotisk cocktail. Hele den gamle by-
del er fredet af UNESCO med flotte bygninger fra kolonitiden, fine museer, elegante 
pladser, og langs de livlige boulevarder og smalle gader summer det af atmosfære 
og liv. Hovedstrøget Obispo gennemskærer byen og ender nede ved havneområdet, 
hvor den spreder sig ud i et net af mindre gågader, hvor der er god mulighed for at 
nyde den cubanske stemning og de flot restaurerede bygninger. Havana er også en 
by fuld af kontraster, for mens dele af byens gamle kolonibygninger bliver restau-
reret og moderniseret, er der også store dele af byen, som får lov til at forfalde. De 
fleste hoteller er beliggende i La Habana Vieja eller i den nyere bydel Vedado. Langs 
strandpromenaden, Malacon opleves cubanerne, når de holder fri og slapper af 
sammen med venner og familie. Når storbyen bliver for meget, og man kunne trænge 
til lidt strand og afslapning, er der kun ca. 15 km til den nærmeste strand ”Playas del 
Este”, som især frekventeres af de lokale beboere fra Havana.

haVana



Tre smukt-restaurerede palæer fra det 18. og 19. århundrede udgør 
tilsammen dette meget hyggelige hotel, der er det perfekte udgangs-
punkt for at udforske Havanas gamle bydel, som hotellet ligger midt 
i. Der er kort gåafstand til Plaza de la Catedral og havnepromenaden. 
De 32 værelser er enkelt indrettede og har alle aircondition. Hotellet 
har snackbar og en morgenmadsrestaurant. Et charmerende hotel fyldt 
med atmosfære fra en svunden tid.

Dette flotte hotel opført i smuk kolonistil åbnede sine døre i 1908 og 
fremstår den dag i dag som et fint sted med de moderne faciliteter, som 
et hotel i denne kategori skal have. Den pæntmøblerede lobby byder 
velkommen og i tilslutning hertil ligger patioen, der er det perfekte sted 
at nyde en kop kaffe eller en drink, hvilket ofte vil ske akkompagneret 
til levende musik udført af lokale bands. Hotellet har swimmingpool 
med poolbar, fitnesscenter, bar og flere restauranter, hvor den ene er 
oppe på taget med en superb udsigt over hele byen. Alle 188 værelser 
er nydeligt indrettede med aircondition, hårtørrer, TV, telefon, radio, sa-
fetybox, roomservice og mulighed for minibar. Beliggende i gåafstand 
til Havanas gamle bydel, kan placering næsten ikke blive bedre.

Hotel Inglaterra åbnede dørene i 1875 og er i dag Havanas ældste og 
mest klassiske hotel. Facaden er utrolig flot velholdt, da bygningen er 
erklæret national Monument. Indvendig er hotellet indrettet i koloniti-
dens atmosfære med smukke, farvede glasvinduer og mosaikker. Belig-
genheden lige ved Capitolio – lige over for Parque Central i den gamle 
bydel, findes ikke meget bedre. Værelserne er typisk cubanske og alle 
har aircondition, safetybox, radio, telefon og TV. Hotellet tilbyder en 
restaurant, bar, cafe, og fra terrasse på øverste etage kan man nyde 
den storslåede udsigt over byen. Et hotel med enkle faciliteter og en 
rigtig god placering i hjertet af Havana.

hostel del tejadillo ***
calle tejadillo no. 12 
esquina a san ignacio, havana

seVilla ***+
calle trocadero no. 55 e/ prado y Zulueta
havana

inglaterra ***
paseo del prato 416
san rafael, havana

Hostel Del Tejadillo Hostel Del Tejadillo

Sevilla

Inglaterra

Hostel Del Tejadillo

Sevilla

Inglaterra



Beliggende i hjertet af Trinidad finder I 
dette lille 5-stjernede hotel, der summer af 
atmosfære. Bygningen kan dateres helt til-
bage til det 16. århundrede (beskyttet som 
World Heritage af UnESCO), og hotellet er 
smukt opbygget i lokal arkitektur med mo-
derne bekvemmeligheder. Hotellet har 40 
velindrettede værelser, der alle har telefon, 

TV, aircondition, køleskab og balkon eller 
terrasse. På hotellet findes en restaurant, 
spillerum, souvenirbutik, turistinformation, 
og desuden tilbyder hotellet roomservice 
og minibar. Et flot boutique hotel med rig-
tig god stemning. Børn under 15 år er ikke 
velkomne på hotellet.

Beliggende på Playa Ancon kun ca. 12 
km fra det centrale Trinidad finder I dette 
4-stjernede all-inclusive hotel bygget i 
spansk haciendastil. Omgivet af en flot natur 
med Escambray-bjergene, det krystalklare 
caribiske hav og en lækker hvid sand strand 
på den flotte halvø Ancon. Alle 241 værelser 

er pænt indrettede og har aircondition, hår-
tørrer, minibar, radio, TV, telefon, safetybox 
og balkon eller terrasse. Hotellet har en bred 
vifte af underholdning og aktiviteter både i lø-
bet af dagen og om aften. Her er flere swim-
mingpools, jacuzzi, fitness center, mulighed 
for massage, tennisbane, sauna, beach 

volley bane, diverse vandsportsaktiviteter 
og mulighed for ridning. Hotellet tilbyder 
buffetrestaurant, a la carte-restaurant, 3 
barer, og hvis man skulle blive sulten midt 
om natten har den 24 timers snackbar åben. 
Et perfekt sted til afslapning efter at have 
udforsket Sancti Spiritus-provinsen.

Rigtig godt moderne turistklassehotel med 
en fin beliggenhed i den sydlige bydel Pun-
ta Gorda, ved siden af Palæ de Valle fra 
1917, og med en dejlig udsigt over Cien-
fuegos-bugten. Bycentrum med bl.a. kate-
dralen og Terry Teater ligger i gåafstand 
fra hotellet. De 149 værelser er moderne 
indrettede med aircondition, hårtørrer, sa-
fetybox, minibar, TV, og telefon. Slap af ved 
hotellets swimmingpool eller i baren med 
en kølig cubansk mojito.

iberostar grand *****
calle josé martí y lino pérez
trinidad, sancti spiritus

brisas trinidad del mar **** all inclusive
peninsula ancon
trinidad sancti spiritus

jagua ***+
calle 37 no. 1 e/ 0 y 2
punta gorda, cienfuegos

Brisas Trinidad Del Mar

Jagua

Iberostar Grand

Trinidads gamle bydel er på UNESCO’s liste over verdens særligt bevaringsværdige 
byer, hvilket betyder at en stor del af byens fantastiske, spanske koloniarkitektur er 
smukt velbevaret. Den centrale del af byen med de små brostensbelagte gader er 
lukket for motorkøretøjer, så her er heste- og æselkærre et mere normalt syn end biler. 
Trinidad er ikke en stor by, så den bedste måde at opleve byen er til fods. Spadser 
rundt i de labyrintagtige gader og nyd de gamle pastelfarvede huse med smedejern-
stremmer i søgen efter kunstgallerier, spillesteder, cafeer eller en af de hyggelige 
skyggefyldte gårdhaver, hvor det er nærliggende at prøve drikken Canchanchara, 
som består af lime-juice, honning og cubansk rom serveret i keramikkrus.
Et kvarters kørsel fra Trinidad findes en af de bedste badestrande på den cubanske 
sydkyst, Playa Ancón. Et rigtig dejligt strandområde der giver god mulighed for af-
slapning og en afkølende dukkert i havet. 

trinidad

cienfuegos
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Dette lille, stille og rolige hotel er smukt 
beliggende med en fantastisk udsigt over 
Viñales Valley. Et godt hotel til afslapning 
og aktivitet med dalens flotte natur med 
masser af muligheder liggende lige for fød-
derne. De 62 værelser er enkelt indrettede 
med, telefon, radio, TV og balkon/terrasse. 
Lille butik, swimmingpool, restaurant og 
bar er blot nogle af hotellets faciliteter. 
Hvis man ønsker at opleve lidt lokalt liv er 
landsbyen Viñales ikke langt herfra.

Et utrolig charmerende turistklassehotel, 
hvor der er gjort meget for at bygge i har-
moni med naturen. De 26 værelser er hyg-
geligt indrettede med aircondition, telefon, 
TV, køleskab og balkon. Hotellet har swim-
mingpool, tennisbane, en lille butik, bar og 
restaurant, der serverer kreolske speciali-
teter. I det omkringliggende fredede om-
råde, Sierra del Rosario Ecological Reserve, 
findes en fantastisk natur, hvor der er rigtig 
gode muligheder for vandreture på egen 
hånd, større ture med guide og rideture. 
Det er også i dette område, der er mulig-
hed for at se Cuba’s nationalfugl, Tocororo.

la ermita ***
carretera de la ermita Km 2
Viñales, provincia pinar del rio

moKa ***+ 
comunidad “las terrazas” candelaria, 
pinar del rio

MokaMoka

La Ermita La Ermita

Historisk set har Pinar del Rio altid været en af de mindst udviklede provinser i Cuba, 
hvor alt foregår i et meget tilbagelænet og landligt tempo med oksekærre som et ofte 
brugt transportmiddel for de lokale. Pinar del Rio er Cubas vestligste provins beliggen-
de ca. 150 km fra Havana. Med sine fantastiske naturscenerier, varierede beplantning 
og rige dyreliv, her er især et utrolig fugleliv, er det klart det bedste område for naturo-
plevelser og vandreture. Viñales Valley er absolut et besøg værd med de fladtoppede 
bjerge, Soroa-vandfaldet og den indianske grotte, Cueva del Indio, hvor det er muligt 
at sejle på en underjordisk flod, og man må heller ikke gå glip af det kæmpestore klip-
pemaleri. Den bedste og største del af Cuba’s verdensberømte tobak bliver dyrket i 
Pinar del Rio-provinsen, så her er der mulighed for at besøge en rigtig tobaksplantage.

pinar del rio
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Dette store, flotte førsteklassesresort ligger 
på en lille bakketop med fin udsigt over det 
omkringliggende område. Det er omgivet af 
en smuk have og ligger lige ned til stranden, 
så det er perfekt for dem, der ønsker sol og 
afslapning. Alle 490 værelser har aircondi-
tion, TV, telefon, radio, roomservice 24 timer 
og balkon/terrasse. I forbindelse med hotel-
let er der et mindre indkøbscenter. I løbet 

af dagen tilbyder hotellet en bred vifte af 
aktiviteter og underholdning både for børn 
og voksne. Her er flere swimmingspools, ja-
cuzzi, fitnesscenter, tennisbane, bordtennis, 
beachvolleyball, vandsport og en boldbane. 
Et all-inclusive-hotel med et bredt udvalg af 
restauranter og barer. Ikke langt fra hotellet 
findes en 18 hullers golfbane og et shop-
pingcenter.

Rigtig dejligt all-inclusive-hotel belig-
gende på den fantastiske 20 km lange 
Varadero strand, som består af hovedbyg-
ningen samt en mindre bygning i hyggelig 
villastil. Hjertet på hotellet er den gode 
swimmingpool, hvorfra der ikke er langt 
til den dejlige sandstrand. På hotellet er 
der 382 værelser, som er smagfuldt indret-

tede med alle moderne bekvemmeligheder 
såsom aircondition, telefon, satellit TV, 
hårtørrer og balkon/terrasse. Her tilbydes 
et bredt udvalg af land- og vandsportsfa-
ciliteter, restauranter, bar samt mange 
aktiviteter for børn. nær hotellet findes en 
18-hullers golfbane og et shoppingcenter. 
Et attraktivt hotel – også for børnefamilier.

Cuatro Palmas er et godt og populært tu-
ristklassehotel med en perfekt beliggenhed 
ud til den flotte Varadero-strand, ikke langt 
fra den mindre Varadero by. På hotellet er 
der en behagelig og afslappet stemning, 
hvor der tilbydes en bred vifte af aktivite-
ter og underholdning i løbet af dagen og 
aftenen. De 282 værelser er i god stand 
og indrettede i tropisk, cubansk stil – alle 
med aircondition, lille køleskab, TV, tele-

fon, safetybox og balkon. På hotellet er der 
desuden swimmingpool, mindre butikker, 
fitnesscenter, sauna, restaurant og barer. 
Hotellet er delt op i 2 sektioner. Hovedbyg-
ningen, som ligger ned til stranden, huser 
standardværelserne, hvor der kun tilbydes 
morgenmad. På den anden side af hovedve-
jen ligger Las Palmas bungalows, hvor der 
er ”all inclusive”.

melia Varadero **** all-inclusive 
ctra. de las morlas 
Varadero

bella costa ***+
ave. de las américas
Varadero

cuatro palmas ***
avenida 1ra entre 60 y 64 matanzas
Varadero

Cuatro Palmas

Melia Varadero Melia Varadero

Bella Costa Bella Costa

Med en fantastisk lækker 20 km lang hvid sandstrand er Va-
radero Cubas badedestination nr. 1, og med blot 140 km til 
Havana er det nemt at kombinere en kulturel byferie med en 
afslappende badeferie, hvor stranden og det caribiske hav er 
de største attraktioner. For dem, der ønsker lidt adspredelse og 
aktivitet, er der gode muligheder for alle former for vandsport, 
golf, for at svømme med delfiner eller tage på opdagelse i man-
groven. Varadero er ikke et nyt feriested – allerede under Præ-

sident Batistas regime før revolutionen i 1952, var Varadero et 
foretrukket feriested for blandt andre mafiabossen Al Capone, 
hvis hus ”Casa de Al” i dag huser en restaurant. Varadero har 
et stort udvalg af hoteller fra det enkle 2-stjernede til det flot-
teste 5-stjernede, så her er noget for enhver smag. De fleste 
hoteller tilbyder ”all-inklusive”, der ud over de 3 hovedmåltider 
også inkluderer drikkevarer, mellemmåltider, underholdning og 
sportsaktiviteter.

Varadero
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Tryp Cayo Coco er et moderne all-inclusive-
hotel med en fortræffelig placering og alle 
nødvendige faciliteter. Et dejlig stort og 
åbent hotel i flotte og frodige omgivelser, 
der er velegnet til både par og familier. Her 
er 2 swimmingpools med børnesektion, 
vandsportsfaciliteter, danse- og sprogklas-
ser, tennisbane, beach volley, dykkerskole 

(ekstra betaling), ridning (ekstra betaling), 
sauna/massage (ekstra betaling), shop-
pingcenter, frisør og flere forskellige 
restauranter og bar. Alle 502 værelser er 
dejlig store med terrasse/balkon, hårtør-
rer, aircondition, TV, telefon, safetybox og 
minibar.

Med en uspoleret beliggenhed direkte på 
den stille og afsides strand Arroyo Berme-
jo på Cubas nordlige kyst mellem Havana 
og Varadero finder I dette flotte 4-stjer-
nede hotel. De 250 værelser er fordelt i 18 
2-etagers bygninger, som er spredt på et 
stort område ved en 300 meter lang strand 
omkranset af flotte bjerge. 
De 175 standardværelser er pænt ind-
rettede og har alle aircondition, telefon, 
TV, kaffe-/tefaciliteter, strygefaciliteter, 
hårtørrer, radio og balkon. Suiterne har 
desuden havudsigt (kun dem fra 2. sal), 

lille køleskab og separat stue. Hotellet til-
byder en stor swimmingpool med poolbar, 
jacuzzi, fitnesscenter, tennisbane, sports-
bane, beach volley, vandsportsaktiviteter, 
restaurant samt 5 barer. Der er kun 70 km 
til Havana, 60 km til Varadero og 12 km til 
den lille fiskerlandsby Santa Cruz del nor-
te, som har en af de største Havana Club 
Rum-fabrikker på Cuba. På hotellet er der 
ikke adgang for børn under 14 år. Et rigtig 
godt hotel for dem, der ønsker afslappet 
badeferie væk fra de store turistområder.

Hotellet er beliggende et stenkast fra 
stranden på Zapata-halvøen på den syd-
lige kyst af Cuba.
Der er 2 strande i nærheden – den ene er 
perfekt til snorkling og dykning, mens den 
anden strand har rolig landsbyatmosfære. 
De 290 simple værelser har til huse i bun-
galows og mindre bygninger og har alle 
aircondition, køleskab, TV, og telefon. Her 
er 4 restauranter, 2 barer, swimmingpool, 
udlejning af cykler og dykkercenter. Bugten 
Bay of Pigs er udover at være kendt for sin 
flotte natur også kendt som stedet, hvor 
amerikanerne forsøgte at invadere Cuba 
i 1961 uden succes, hvilket ikke går ube-
mærket hen. Området og hotellet er ideelt 
for personer, der elsker naturen, livet i van-
det og en god strand.

trYp caYo coco ***+ all-inclusive
jardines del rey moron cayo coco
ciego de avila

superclubs breeZes jibacoa **** all-inclusive
arroyo bermejo beach
ave. Kawama y final, Varadero

plaYa giron **
península de Zapata, bay of pigs
matanzas

Tryp Cayo Coco

22 km af det hvideste sand og det smukkeste blå vand er 
hvad, der kendetegner Cayo Coco. Her er så flot og roligt, så 
man kan ikke gøre andet end at læne sig tilbage, finde en god 
bog, bestille en moijito og bare slappe af. 
De bedste strande er beliggende på den nordlige side af øen, 
men det er også de mest eftertragtede, så hvis I søger noget 
mere stille og roligt, kan det anbefales at rette blikket mod 
strandene i vest.
Øen er ikke større, end at leje af en knallert er den bedste 
måde at se øen på. Cayo Coco bliver forbundet med fastlan-
det af en 17 km lang vej.

caYo coco

jibacoa KYsten

bahia de cochinos
(BAy OF PIGS)

Playa Giron

Playa Giron
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Teknisk arrangør: Billetkontoret a/s. Medlem af rejsegarantifonden nr. 650

Vi holder hoVedet koldt – uanset hVor det brænder på
360°

når du rejser ud i verden, skal tiden bruges på at se verden fra andre vinkler, smage på nye eventyr og leve livet. Men hvis det uventede sker, og tingene  
brænder på, er det vigtigt, at der er hjælp at hente – med det samme. Vi er klar med den fornødne hjælp og vejledning 24:7, når du rejser verden rundt – 360˚.  
så derfor: nyd ferien, og lad os om resten!

Sikkerhed ud over alle grænser 

Hvis du vil have køligt overblik og beslutsomhed ud over alle grænser,
så køb din rejseforsikring på www.gouda.dk, hos dit rejsebureau eller ring på 88 20 88 20

air france har den hurtigste forbindelse 
mellem KøbenhaVn og haVana.


