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Re i ssc h e m aRe i ssc h e m a

Dag 1 Amsterdam - Havana
Dag 2 Havana, stadswandeling door oud-Havana
Dag 3 Havana
Dag 4 Havana - Soroa - Pinar del Rio
Dag 5 Pinar del Rio, bezoek Vinales Vallei, optioneel bezoek sigarenfabriek
Dag 6 Pinar del Rio, optioneel bezoek Cayo Levisa of Cayo Jutias
Dag 7 Pinar del Rio - Cienaga de Zapata - Cienfuegos (Guajimico)
Dag 8 Cienfuegos (Guajimico)
Dag 9 Cienfuegos (Guajimico) - Trinidad, stadstour
Dag 10 Trinidad, optioneel bezoek Playa Ancon
Dag 11 Trinidad – Santa Clara - Varadero
Dag 12 Varadero, optioneel boottocht Canimarivier
Dag 13 Varadero - Havana - vlucht naar Amsterdam
Dag 14 aankomst Amsterdam



Dag tot dag be sc h ri j v i n gDag tot dag be sc h ri j v i n g

Havana

Dag 1 Vlucht Amsterdam - Havana
Dag 2 Havana, stadswandeling door Oud Havana
Dag 3 Havana, stadsrondrit modern Havana

De hoofdstad van Cuba is gesticht in 1519. Het oudste
deel (Habana Vieja) is in 1982 door UNESCO erkend
als werelderfgoed. Havana Vieja wordt daarom volledig
gerestaureerd. Er zijn veel monumenten uit de koloniale
periode: het Real Fuerza Fort uit 1558 is het oudste.
Later zijn bij de monding van de baai nog drie forten
gebouwd, die allen een mooi uitzicht bieden op de stad.

Aan de Plaza de Armas staat het Paleis van de Capitanes Generales, nu het
stadsmuseum. Aan de beroemde winkelstraat ‘Obispo’ is een eeuwenoude apotheek
gevestigd. 's Middags kun je genieten van een lekkere ‘mojito’ van de beroemde bar
‘Bodeguita del Medio’. De mix van rum, limoensap, mineraalwater en mintblaadjes
was de lievelingsdrank van Ernest Hemingway. Onder begeleiding van onze lokale
gids maken we een stadswandeling door dit oude deel van Havana.

Opvallend aanwezig in het straatbeeld van Cuba zijn de
schitterende Amerikaanse auto’s uit de jaren vijftig. De
benzineslurpende monsters worden door hun eigenaren
vertroeteld en opgepoetst. De kans is groot dat je een
Nederlandse bus ziet rijden met de eindbestemming
Rotterdam Centraal nog boven de voorruit. In het
vroegere presidentiële paleis is nu het ‘Museo de la
Revolucion’ gevestigd. In de tuin ligt, in een glazen kist, de Granma, het jacht,
waarmee Fidel met zijn makkers in 1956 uit Mexico kwam varen. Aan de rand van de
oude stad ligt het Capitolio, een protserig bouwwerk uit 1929, dat vroeger
parlementsgebouw was. Het imposante interieur is bedekt veel bladgoud. 's Avonds
kun je het heerlijk flaneren over de zeeboulevard Malecón; het trefpunt voor veel
Cubanen op zoek naar vertier.

Pinar del Rio 

Dag 4 Havana - Soroa -Pinar del Rio 
Dag 5 Pinar del Rio, optioneel bezoek aan sigarenfabriek 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Havana
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway


Dag 6 Pinar del Rio, optionele excursie naar Cayo Levisa of Cayo Jutias

Na twee volle dagen Havana verlaten we de hoofdstad
en rijden we westwaarts naar de heuvelachtige
provincie Pinar del Río, het centrum van de tabaksteelt.
Uit het vlakke land rond Viñales rijzen uit het
niets dichtbegroeide kalkstenen heuvels, mogotes, op.
Deze bijzondere heuvels van dit type vinden we alleen
in de Caribe. Het landschap nodigt uit tot het maken van
lange wandelingen of een paardrijtocht. De uitzichten bij zonsopgang en -ondergang
zijn werkelijk fenomenaal. De ochtendmist hangt dicht op het oppervlak waardoor de
mogotes boven de sluiers uitsteken. We verblijven twee nachten in deze bijzondere
regio.

Cienfuegos

Dag 7 Pinar del Rio – Cinaga de Zapata - Cienfuegos
Dag 8 Cienfuegos

Een prachtige rit voert ons langs de Cubaanse zuidkust naar het schiereiland Zapata.
Onderweg zien we het heuvelachtige landschap van Pinar del Rio overgaan in de
moerassen van Zapata. Midden in de moerassen ligt de historische Bahia de
Cochinos, de Varkensbaai. Hier werd in april 1961 een invasie, van een door de CIA
gesteund huurlingenleger, na drie dagen afgeslagen, mede omdat de verwachte
algemene opstand tegen Castro uitbleef. De verdediging werd geleid door Fidel in
eigen persoon. Een klein museum herinnert aan deze, voor Cubanen heroïsche strijd,
interessant en een must voor iedereen die in de geschiedenis van de Cubaanse
revolutie geïnteresseerd is.

De havenstad Cienfuegos heeft een fraai gerestaureerd
centraal plein. Het op het plein gelegen Tomas Terry-
theater uit 1889 en het Valle-paleis uit 1919, nu een
chique restaurant, zijn een bezoek meer dan waard. We
overnachten aan de kust waar je kunt snorkelen, duiken
of catamaran zeilen. De rotsachtige kust biedt ook
mogelijkheden om kalksteen grotten te bezoeken. 

Trinidad

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinar_del_R%C3%ADo_%28provincie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Invasie_in_de_Varkensbaai


Dag 9   Cienfuegos - Trinidad
Dag 10 Trinidad

De volgende dag vertrekken we naar Trinidad. Trinidad staat sinds 1988 op de
UNESCO werelderfgoedlijst. In de 19e eeuw zorgden slavenhandel en
suikerrietproductie ervoor dat Trinidad een rijke stad werd. Het verdiende geld werd
besteed aan de architectuur van de stad.

Tegenwoordig is het een museumstad met een zeer
fraai koloniaal centrum. Steegjes met bestraat met keien
slingeren tussen uitbundig gekleurde huizen en
gebouwen door. Rond het centrale plein staan koloniale
woonhuizen, nu meestal musea. In het nabij gelegen
Valle de los Ingenios zijn, temidden van
suikerrietvelden, de oude suikerfabrieken te bezoeken.

Uiteraard mag ook een bezoek aan een sigarenfabriek niet ontbreken (in juli en
augustus zijn deze gesloten). Net buiten Trinidad ligt het strand Ancon dat geschikt is
om te genieten van strand, zon en zee.

Santa Clara en Varadero

Dag 11 Trinidad – Santa Clara - Varadero
Dag 12 Varadero 
Dag 13 Varadero - Havana - Amsterdam
Dag 14 aankomst Amsterdam

Vanuit Trinidad zetten we koers naar de provincie Ciego de Ávila. De stad Santa
Clara werd in een keer beroemd in december 1958, toen de revolutionairen onder
leiding van Che Guevara deze strategische plaats veroverden op het regeringsleger.
Het gebeente van Che is hier dertig jaar na zijn dood in 1997 herbegraven. In een
buitenwijk staan enkele wagons van de trein, die dictator Batista hierheen stuurde met
versterkingen. De verovering van deze trein was in de slag beslissend.

De laatste dagen van deze 14-daagse reis door Cuba
brengen we door in Varadero, befaamd om zijn
hagelwitte stranden en azuurblauwe wateren. Ons hotel
ligt op loopafstand van de oceaan. Neem nog een paar
verfrissende duiken in de golven van Atlantische
Oceaan en geniet van de Cubaanse zon.

Voor de golfers ligt de voormalige ‘private course’ van

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trinidad_%28eiland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara


de Amerikaanse miljonair Dupont vlakbij. Hij verkreeg dit schiereiland onder valse
voorwendselen en verkocht het daarna voor een veel hogere prijs aan zijn vrienden.
De weelderige buitenverblijven zijn inmiddels omgetoverd tot een luxe hotel. Na het
verblijf in Varadero vliegen wij vanuit Havana terug naar Amsterdam.

Op weg met Djoser

Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisbegeleiding
biedt de meeste dagen wel een programma aan, maar je bent zeker niet verplicht
hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. In de
steden is het niet moeilijk om zelf op pad te gaan. Gemiddeld bestaan de groepen uit
16 personen. De maximale groepsgrootte voor deze reizen is 20 deelnemers.


