
Resa till Kuba den 1-16 februari 2016 
 

Vi var 17 ALP-are + 6 externer, som gav oss iväg på 
en två veckor lång resa. 
Resan innehöll det mesta man kan önska sig, om 
man är intresserad av Castros ”gamla” Kuba. Vi 
upplevde såväl sta´n och landsbygden som stranden 
och naturen.  
Vi bodde på fem olika ställen i landet, vilket säger en 
del om den geografiska omfattningen av resan. 

Vädret var mycket väl anpassat till oss nordbor–normal högsommarvärme med 
endast några få regnstänk. Maten var genomgående vällagad, men blev väl lite 
enformig i längden. Mycket kyckling blev det. Som ciceron hade vi Carlos Luna, som 
är känd för bl. a. sin kontakt med påven och som kämpade vid Che Guevaras sida 
under revolutionen. 

Det händer väl alltid mindre eller större saker när så många är på resa så lång tid. Så 
även för oss. Dock bara små ”incidenter”, såsom: 
- att någon ställer väckarklockan fel och möter en undrande receptionist kl 03.15 på 
morgonen. 
- att någon sover över och efter väckning kommer sent till middagen. 
- att någon råkar tappa en immig whiskeyflaska i stengolvet med förödande resultat. 
- att någon råkar trampa en dansare från ett annat par på tårna under salsaträningen. 
- att någon med en drink i var hand råkade snubbla över en kant i baren. 
De flesta av oss fick en släng av den ovana bakteriefloran, men inget långvarigt. 

Det var ett något vinterstelt gäng som mötte upp på Arlanda för avresa tidigt en 

måndag morgon. Några timmar senare var det ett ganska mört, men förväntansfullt 

gäng som snabbt tinade upp i den kubanska värmen, när vi landat på Veraderos 

flygplats en bit från Havanna. 

Havana 

Så började vi Kubavistelsen med tre 
dagar i Havanna, där vi bl a vandrade i 
Gamla Sta´n med alla sina vackra 
plazas, besökte ett rom-museum med 
rom-provning, salsaträning och rundtur 
i 50-tals amerikanare (blickarna lyste 
nostalgiskt på våra före detta raggare 
och raggarbrudar). 
Vi besökte också mosaikkonstnären 
Fusters hem som var som ett enda 
stort mosaikkonstverk. Han hade även 
smyckat hela gatans entréer med 
mosaik. 
 
Vi besökte även Hemingways 
favoritbar La Floridita. Så lämnade vi 
sta´n utan att ha funnit Flickan i 
Havannas balkong. 

 
 

 



Las Terrazas 

Nästa stopp var Las Terrazas, 
där vi stannade tre dagar. Vi 
besökte dels det vackra Soroa 
med sina botaniska trädgårdar, 
dels en tobaksodling. Vi åkte 
också båt på en underjordisk 
flod, besökte grottan som var 
Che Guevaras högkvarter 
under en tid och så träffade vi 
Carlos vän Pedro, som kan 
konsten att tillverka cigarrer på 
traditionellt sätt – imponerande 
hantverk 

  

                   
 

Playa Gyrón 

Fint läge vid Grisbukten där vi 
tillbringade två dagar med en 
hel del ledig tid vid poolen eller 
på stranden, besök på en 
krokodilfarm för de som 
önskade och middag på en 
närbelägen restaurang, där vi bl 
a fick smaka på krokodilkött. 
Före avresan till nästa ställe 
besökte vi Museo Girón som 
berättar om den historiska 
invasionen av Grisbukten. 

 

 

Topes de Collantes 

Ett högt beläget ställe med smal, krokig och otäckt brant tillfartsväg. Där stannade vi i 

två dagar. Vi besökte sockerkvarnsdalen – ett tidigare centrum för sockerrörsodling 

och sockerproduktion, staden Trinidad där vi gick runt några timmar på egen hand. 

Några åkte lastbil från hotellet för att vandra i naturreservatet. 

Cayo Santa Maria 

En fin avslutning på resan med två 
lediga dagar vid havet. På vägen dit 
gjorde vi ett kort stopp i Santa Clara, - 
Kubas 5:e största stad, samt besökte 
Che Guevaras mausoleum och 
monument – pampigt värre.    

 

Under den här resan fick vi verkligen uppleva väldigt mycket av dagens Kuba. Vi 

skulle inte vilja ha resan ogjord, men det kommer dock säkert att dröja till nästa gång 

vi besöker detta intressanta land. 
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