PROGRAM
Cuba
17. - 30. mars 2017
Cuba ligger ca. 150 km sør for Florida og er den største øya i Karibien – omtrent
på størrelse med England.
En reise til Cuba vil være en
reise du aldri vil glemme.
Cuba - det "underlige" landet
hvor Fidel Castro har styrt i
over 50 år.
Styresettet har satt sitt preg
på Cuba - på godt og vondt.
Etter en tøff 10-års periode
etter Sovjetunionens fall, er
forholdene i ferd med å
bedre seg. Nå er det spesielt
spennende hvis USA åpner
for et bedre forhold.
Turisme er nå Cubas viktigste inntektskilde, og stadig nye luksushoteller bygges
på de mest kjente badestedene. Disse har alt tilreisende kan ønske seg. Men en
reise til Cuba gir så mye mer!
Mannfolkene som trofast "mekker" på sine 50-talls amerikanere for å holde dem
gående en stund til, eller samles rundt et slag domino. Lyden av musikk og TVapparater gjennom åpne vinduer. Grisen og hønene i bakgården. De gamle vakre
bygningene, nedslitte - men fulle av sjarm. Kongepalmene som med sine 30
meter dominerer det cubanske landskapet. De små søvnige landsbyene og
selvfølgelig storbyen og hovedstaden Havana.
Utenfor byene er det palmer, det Karibiske Hav og
kilometervis av hvite sandstrender, hvor det evige
tropeklimaet sikrer behagelige temperaturer og et
badevann som aldri er under 25 grader.
Det er cubanerne som gjør Cuba! Blandingen av
spanjoler, afrikanere og asiater har skapt et
fargerikt og tolerant folkeferd.

17. mars:

kl 0630 avgang fra Oslo med KL1140
kl 0830 ankomst Amsterdam
kl 1045 avgang fra Amsterdam med KL723
kl 1535 ankomst Havana International Airport
Egen transport fra flyplassen til hotellet
– Hotel Nacional de Cuba

Hotel Nacional de Cuba

det flotteste hotellet i Havanna og en severdighet i seg
- selv i et land preget av mye fattigdom og mangel på alt,
er dette stedet en slags oase av velstand.
Middag på hotellet.
18. mars:

Sightseeing i Havanna
Frokost på hotellet
Rundtur i Havanna - som bl.a omfatter Morro Castle
og Revolusjonsmuseet

Lunch på El Patio Restaurant
Ettermiddagen på egen hånd
19. mars:

Havanna
Frokost på hotellet
Besøk på sigarfabrikk
Besøk på ”Museo Havana Club” (Rommuseum)
Lunch på Café del Oriente
Transport i klassiske amerikanske biler til Tropicana

Middag og show på
Tropicana cabaret –
Et fyrverkeri i farger og
rytmer

20. mars:

Havanna
Frokost på hotellet
Besøk på Ernest Hemmingway’s hjem
Besøk Cojimar
Ettermiddagen og kvelden på egen hånd

21. mars:

Havanna - Cienfuegos
Frokost på hotellet
Utsjekking og transport til Cienfuegos.
Vi stopper ved en sukkerplantasje og besøker Guama
Besøk på krokodillefarm
Lunsj på Restaurant La Boca de Guama
Besøk på Grisebukta Museum
Innsjekking på hotellet - 4* La Unión hotel eller Hotel Jagua
Middag på hotellet

22. mars:

Cienfuegos
Frokost på hotellet

Sightseeing i Cienfuegos
Vi besøker Tomas Terry Theatre
Lunsj i Cienfuegos
Ettermiddagen på egenhånd
Middag på hotellet

23. mars:
Cienfuegos – Trinidad - Cienfuegos
Frokost på hotellet
Full dags ekskursjon i Trinidad

Sightseeing i Trinidad

Besøk Museo Romantico

Besøk på La Canchanchara Bar med cocktail
Lunsj på egenhånd – på en privat restaurant ….
Vi returnerer til hotellet i Cienfuegos hvor middagen venter.
24. mars:

Cienfuegos - Varadero
Frokost på hotellet
På veien stopper vi i Santa Clara
Her besøker vi Che Guevara
museum og monsuleum
Lunsj i Santa Clara
Innsjekking på vårt beachhotell i Varadero.
-på 5* Paradisus Varadero all inclusive hotel

Like i nærheten ligger en flott golfbane om noen skulle ønske
det.

25. mars:

Varadero
Vi slapper av på
5* Paradisus Varadero all inclusive hotell
- alt inkludert av mat og drikke

26. mars:

Varadero
Frokost på hotellet
Om morgenen drar vi på
cruise med katamaran.
Velkomstcocktail og åpen bar
om bord under turen.
Vi drar ut til korallrevene
utenfor øya Cayo Blanco hvor det
er mulighet for dykking og
snorkeling samt tid til soling og
. svømming.
Det blir servert lunsj med sjømat på Cayo Blanco.
Vi returnerer til marinaen kl. 1630.
Resten av dagen på
5* Paradisus Varadero all inclusive hotel

27. mars:

Varadero
Vi slapper av på
5* Paradisus Varadero all inclusive hotel
alt inkludert av mat og drikke

28. mars:

Vi slapper av på
5* Paradisus Varadero all inclusive hotel
Alt inkludert av mat og drikke

29. mars:

Vi slapper av på
5* Paradisus Varadero all inclusive hotel
Alt inkludert av mat og drikke
Inntil utsjekking og avreise til flyplassen
Kl 1830 Avgang Havana til Amsterdam med KL724
kl 0840 ankomst Amsterdam
Kl 1020 avgang Amsterdam med KL1147
Kl 1210 ankomst Gardermoen

Priser

kr 32 550,- per person i dobbeltrom
Prisen er basert på en dollarkurs på 8,2017 pr 13.05.og vil kunne bli
justert ved vesentlig kursendring.
Inkludert:
Visum til Cuba (kr 750,-)
Fly med KLM t/r Oslo – Havanna – Oslo
Topp hoteller som spesifisert i programmet
Guide som følger oss hele turen fram til
Varadero
Transport i buss med aircondition som spesifisert i programmet
Alle aktiviteter som angitt i programmet
Alle måltider som nevnt i programmet
Anne-Marit er med som reiseleder
Ikke inkludert:
Reiseforsikringer
Måltider og drikke som ikke er nevnt i
programmet
Tips til sjåfør og guide (ca 250 nok pr person)
Tips til måltider (ca 5 nok pr person hvis alt er inkludert)

Reisearrangør:
Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900
99 700
Fax 6715 3438
Mail:
westerbo@online.no

