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VELKOMMEN TIL CUBA 

 
Velkommen til en oplevelsesrejse til Cuba, 
hvis omdrejningspunkter er store seværdigheder, 
autentiske oplevelser og landbrugsrelevante besøg.  
Cuba er stadig cigarer, rom, salsa og flotte 
amerikanerbiler, men det er også fantastiske 
landskaber, mødet med det kommunistiske projekt, 
skueplads for store verdenshistoriske begivenheder 
og en befolkning der lige nu er midt i en voldsom 
omstillingsproces. 
 
Republikken Cuba er en østat i det nordlige Caribien 
med 11½ mio. indb., primært katolikker, sproget er 
spansk, arealet er næsten 2½ gange så stort areal 
som Danmark, middellevetiden næsten den samme 
som i Danmark, mens bruttonationalproduktet ca er 
1/8 af den danske.  
Cuba ligger omgivet af Det Caribiske Hav og 
Atlanterhavet. Klimaet er tropisk med behagelige 
temperaturer omkring 25 grader året rundt. Det 
tropiske regnskovsklima, rig og varieret flora og 
fauna, de mange øer og særlige geologiske forhold, 
danner grundlag for de mest pragtfulde 
naturlandskaber. 
 
Landbrug er et af landets hovederhverv med 
sukkerrør som hovedafgrøde. Tobak har også ideelle 
vilkår, og cubanske cigarer fastholder en førende 
rolle på verdensmarkedet.  
 
Trods Cubas forholdsvis lille størrelse har landet haft 
hele verdens bevågenhed under nogle af historiens 
største verdensbegivenheder. Spanien koloniserede 
øriget i 1511. Senere tog USA (og mafiaen) over 
med massive investeringer nattelivet og turismen i 
Cuba i første halvdel af det 1900 tallet – Havana 
dansede hver nat og på hvert et hjørne skød store 
kasinoer og smukke natbarer op. Imens gik landet 
fra demokrati til diktatur under Batista. Castro og 
Che Guevara væltede Batista i ´59. Og kort efter 
tabte USA ansigt, da invasionen ved Svinebugten 
mislykkedes. Under Cubakrisen i ’62 holdt hele 
verden vejret indtil de russiske skibe vendte rundt i 
sidste øjeblik og afværgede en atomkrig.  
 
Det kommunistiske projekt opleves på nærmeste 
hold – ligesom cubanernes utrolige livsglæde (og 
danseglæde). 
 
Rejsen er specialarrangeret i samarbejde med  
Danske Senioragronomer og Landsforeningen 
LandboSenior. 
 
Rejsen er lavet med helpension, alle udflugter, 
entreer, musik, sejlture, visum mv. inkl.  
 

Dag 1. Udrejse 
Afrejse kl. 10.00 med fly. På første tur er der 
mulighed for afrejse fra både Billund eller Kastrup. 
På tur 2 fra Billund. 
Kort mellemlanding i Amsterdam. 
Ankomst til Cuba sidst på eftermiddagen. Vi 
kører direkte til indkvartering på hotel, der 
ligger ud til Floridastrædet.  

 

Dag 2.  Byrundtur i Havana 

Morgenmad på hotellet. 

Vi starter dagens program med et lille møde, hvor 
vi sammen gennemgår turens programpunkter. 
Herefter byrundtur. Vi bruger dagen til at få et 
indblik i det politiske, historiske og kulturelle 
Havana/Cuba. 
I Habana Vieja (det gamle Havana) ser vi de 
smukke huse/bygninger fra det 17. og 18. 
århundrede, som de spanske kolonister boede i. 
UNESCO bidrager bl.a. til restaureringen af disse 
bykvarterer.  
 
Havanas officielle navn er Ciudad de la Havana, og 
er hovedstaden i republikken Cuba (11,2 mio. 
indb.) 
Havana (2,1 mio. indb.) var oprindeligt en 
handelsstation og blev i 1607 udråbt til hovedstad i 
den spanske koloni Cuba. Havana blev den 
vigtigste havneby i de spanske kolonier i den ”Nye 
Verden”. 
England indtog byen i 1762 og gav den det følgende  
år i bytte for Florida.  
Under spiritusforbudstiden i USA i 1930'erne, blev 
Havana et populært feriemål for amerikanere – 
amerikanerne slog sig løs på de mange nat- og 
spilleklubber de næste 30 år. I løbet af 50’erne kom  
de mange amerikanerbiler til Cuba - og det er de 
selvsamme biler, der stadig præger bybilledet i  
Havanna den dag i dag. 
Den cubanske revolution i 1959 ændrede livet på øen. 
De fleste natklubber lukkede og turisterne forsvandt.  

 
Vi gør ophold ved Revolutionsmuseet inden 
vi slutter dagen på Revolutionspladsen, 
stedet hvor Fidel Castro tidligere holdt sine 
så berømte taler. 
Sidst på eftermiddagen er vi tilbage på 
hotellet. Aftensmad 
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Dag 3   Havana, Asger Jorn og Hemmingway 
Vi starter dagen med at besøge Cubas Historiske Arkiv i Havana, hvor vi oplever Asger Jorns 
enestående og smukke vægudsmykning. Asger Jorn fik gennem sin ven, den cubanske maler Wifredo 
Lam, tilladelse til at udføre en dekorativ opgave i det nyetablerede Historiske Arkiv. I løbet af en uge 
blev ni vægge i den store åbne underetage og på første sal, foruden en trappeopgang og to bærende 
søjler dækket med figurationer og farver. Jorns billeder byggede ikke på forudgående skitser. De 
opstod i én stor koncentreret arbejdsproces. Vægmalerierne i Cuba blev indledningen til den sidste, 
og måske rigeste skabende fase i hans liv. 
I gamle amerikaner biler, kører vi ud til Cojimar, hvor forfatteren Ernest Hemmingway fik ideen til 
og skrev bogen “Den gamle mand og havet”. 

I dag er vi lidt tidligere tilbage hotellet så pool og omgivelser kan nydes.  

Middag på hotellet.  

Efterfølgende går vi ud i byen til en musikalsk aften arrangeret kun til vores gruppe. Det bliver en 

festlig aften med herligt, levende musik leveret af den cubansk/amerikanske musiker Pablo Menéndez 

og gruppen Mezcla. 

 

Dag 4.   Tobak. Vinales 
Efter morgenmaden pakker vi vores bagage og begiver os ud på en spændende tur, der bringer os 
vestpå.  
På et lille område sydvest for provinshovedstaden Pinar del Rio produceres nogle af verdens fineste 
tobaksblade, som i en traditionsrig arbejdsproces bliver til de allerbedste Cubanske cigarer, som er så 
eftertragtede over hele verden. Cubanske kooperativer frembringer her tobak, som nyder godt af den 
mineralholdige jord og den passende mængde regn. Vi besøger en tobaksbonde og hans tørrehus 
samt en tobaksfabrik i Pinar del Rio. 

Efter frokost på lokal restaurant, fortsætter vi ad en smuk og snoet vej, der fører os op i bjergene 
Sierra de los Organos mod byen Vinales. Indkvartering og middag på Los Jazmines, som ligger i 
smukke naturomgivelser med pragtfuld udsigt over Vinalesdalen. 
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Dag 5.    Vinalesdalen, lokale bønder, sejltur 
Morgenmad på hotellet. 

Vi kører ud i Vinalesdalen, som domineres af kuperede kalkstensbjerge kaldet mogotes, der skyder 
lodret op mellem bananpalmer, mangotræer, maniok- og grønne tobaksmarker. Mogotes stammer 
fra juratiden og er over 160 mio. gamle. Kalkstensbjergene er gennemhullet af underjordiske 
floder og geologiske hulesystemer. Vi sejler en tur gennem i de flotte huler og grotter. 

Senere støder vi på de lokale bønder, der på traditionel vis arbejder i markerne med deres 
oksetrukne plove. Okserne bruges også til at transportere afgrøder fra markerne til 
produktionsenhederne i området. Vi besøger en bondefamilie og får lov til at se deres hus, 
værelser og indretning. De byder på frisk frugt og en kop kaffe.  
Frokost bliver på lokal restaurant, Finca Agroecologica “El Paraiso”, der ligger med en skøn udsigt 
ud over dal og området. Maden vi får en ganske særlig oplevelse, fordi de selv dyrker grøntsager, 
frugter og urter. Alt sammen noget der indgår i frokosten. 
Bagefter kan en spadseretur i deres køkkenhave anbefales. Her ser man alle disse grøntsager og 
frugter der her kan dyrkes under varmere himmelstrøg.  
Retur til hotellet og de skønne omgivelser (se billedet herunder). Middag på hotel. 

 



 

 
 

Dag 6    Svinebugten. Sejltur og privat overnatning 

Efter morgenmad kører vi mod det historiske sted, Svinebugten, hvor eksilcubanere forgæves 
forsøgte at invadere Cuba i 1961. Eksilcubanerne var støttet af USA og ikke mindst af 
præsident Kennedy. Målet med invasionen var at få væltet Casto og få indført demokrati i 
landet. Men Kennedy undervurderede Castros lille hær på Cuba og invasionen blev en eklatant 
fiasko for Kennedy-administrationen, som sad tilbage med meget røde ører og et 
udenrigspolitisk problem af dimensioner. Castro høstede derimod stor anerkendelse i Cuba – og 
forstod på forbilledlig vis at udnytte sit momentum i de nye verdensomspændende medier: 
radio og TV. Her starter hans og Che Guevaras æra. 
Efter frokost, går vi ombord i mindre både, som sejler os gennem laguner og oplever et rigt 
fugle- og dyreliv.  
I aften indkvarteres vi i private hjem – det bliver en oplevelse ud over det sædvanlige.  
Fælles aftensmad på restaurant. 
 
Dag 7   Trinidad – Caribiens Paris. Cienfuegos og sukkermølle 
Turen i dag går mod den historiske by Trinidad der er på UNESCO’s verdensarvsliste. Trinidad 
blev grundlagt i 1514 og opnåede gennem det 16. og 17. århundrede enorm rigdom på 
baggrund af slavehandel, både legalt og illegal. Som så mange andre steder i Cuba, blev 
slaverne brugt til det hårde arbejde i sukkerplantagerne. 
Byen er kendt som Caribiens Paris på grund af sin franske fortid, ligesom rummer byen tydelige 
spor fra den spanske kolonitid. Gader, torve og bygninger bærer præg af ”sukkertiden”, hvor 
sukkerpengene ”flød i gaderne”.  
De spanske kolonier introducerede sukkerrør på øen år 1512 og handlen udgik primært fra 
Trinidad og de omkringliggende områder.  
Cuba blev verdens største sukkerproducent i slutningen af 1700-tallet og ind i 1800-tallet og 
var i lang tid øens vigtigste industri. Klimaet og jorden var perfekt til dyrkning af sukkerrør, og 
de gode havne, jernbaner og veje gjorde det let at transportere og eksportere det raffinerede 
sukker.  
Der findes stadig et fåtal af sukkermøller i Cuba, og vi skal i dag besøge én af de 40 møller, der 



 

er tilbage i landet. På møllen modtages sukkerrørene med enten lastbil eller togvogne. Rørene 
bliver snittet og presses til rå-saft for efterfølgende at blive kogt i store kar. Saften 
krystalliseres til sukker og restproduktet melasse bruges blandt andet til produktion af rom. 
Dagen byder også på et ophold i byen Cienfuegos, der er særlig kendt for franskinspirerende 
bygninger opført af de franske kolonialister, der ankom til Cuba i slutningen af 1700-tallet.  
Vi indkvarteres på et dejligt hotel nær havet hvor der er fri adgang til mad og drikkevarer 
under opholdet. 
 
Dag 8   Musikoplevelse, sukker. Dans 
I dag skal Trinidad opleves, og der bliver oplevelser for både øret og munden. Trinidad er 
musikkens by, og vi skal høre og se ”de gamle mænd” spille. Senere besøger vi et landsted, 
hvor vi får historien om sukkerproduktion og prøver selv at presse saft af nogle sukkerrør. 
Smagen af råsaften er kraftig og sød. 
Om aftenen besøger vi et lokalt spillested, hvor der bliver mulighed for at få luftet danseskoene 
og afprøve færdighederne inden for salsa. Cubanerene er selv utrolig danseglade og elsker 
deres fængende salsamusik. 
 
Dag 9   Bjergene, køretur ind i junglen, bademulighed i vandfald 
I dag går udflugten op i bjergene til Topes Collantes, hvor der venter helt unikke udsigter. Vi 
besøger en lille kaffeplantage og smager på den kaffe,som cubanerne selv drikker. 
På toppen af bjerget bliver vi afhentet af terrængående køretøjer og bliver kørt ind i skoven. 
Med lokale guider ser vi området og den specielle natur, der er præget af floder, vandfald og 
tropisk jungle. Der bliver mulighed for at bade under vandfaldene.  
Efter sen frokost kører vi tilbage. Man kan vælge at blive sat af i Trinidad for at opleve byen på 
egen hånd eller komme tidligt tilbage til hotellet for at nyde omgivelser og havet.  
 



 

Dag 10   Afslappende sejltur i det azurblå varme caribiske vand. Mulighed for 
badning og dykning. 
Dagen bliver en tiltrængt afslapningsdag på havet. Med egen båd, sejler vi ud omkring de 
mange småøer. Der er god lejlighed for at svømme ved båden, og de friske kan dykke efter 
langustere (hummer). På en mindre ø nyder vi frokosten, og der bliver tid til at gå en tur langs 
stranden eller nyde en lille middagslur inden turen går hjemad midt på eftermiddagen.  
Retur til hotellet sidst på eftermiddagen til fælles aftensmad. 
 
 Dag 11    Byrundtur i Santa Clara. Che Guevara 
I dag kører vi til Cubas 5. største by, Santa Clara, der ligger inde i landet. Byen blev grundlagt i 
1689 og der bor ca. 250.000 indbyggere. 
Byen er kendt for det afgørende slag der fandt sted under revolutionen. I 1958 angreb 
oprørsstyrkerne, ledet af Che Guevara og Camilo Cienfuegos, Santa Clara, og indtog byen efter 
blot to dage. Under et døgn efter nederlaget ved Santa Clara flygtede diktatoren Batista fra 
Cuba.  
Santa Clara har indrettet flere museer og opført mindesmærker, der vidner om det berømte 
slag og lederen over dem alle: Ernesto ”Che” Guevara. I 1997 blev hans jordiske rester flyttet 
fra Bolivia til Cuba og han blev stedt til hvile i mausoleet under hans statue på Plaza de la 
Revolución. Vi får et godt indtryk af byen fra vor bus og til fods og oplever de lokale 
cubanerne, der lever dagligdagen i en mellemstor cubansk by. Indkvartering og middag. 
  

Dag 12   Havana 
Efter morgenmad på hotellet, kører vi tilbage til udgangspunktet for rejsen, Havana. Vi spiser 
frokost på et traditionelt cubansk spisested.  
På turen til Havana får vi et rigtig godt indtryk af livet på landet uden for de større byer. Vi ser 
marker med sukkerrør, tobak og andre afgrøder, mindre landsbyer og huse. Overalt ser vi gamle 
biler og køretøjer, hestetrukne vogne og lokale der cykler i vejkanten på gamle cykler. 

I Hanana indkvarteres vi på samme hotel som første nat, og får lejlighed til at slappe af oven på 
den lange køretur. Fælles middag på hotellet. 

 

Dag 13   De sidste oplevelser i Havana. Hjemrejse 
Dagen er til de sidste oplevelser og afslapning inden vi køres til lufthavnen og vores hjemrejse 
begynder. 
Dag 14. Ankomst DK Ankomst Billund eller Kastrup omkring kl. 13.30. Tak for denne gang. 



 

 
 
 

 
 

 

Inkluderet på rejsen: 
 

- Fly Billund eller  København – Havana t/rt (tur 1) 
- Fly Billund – Havana t/rt (tur 2) 
- 12 x hotelovernatninger 
- Helpension: 

• 12 x morgenmad 
• 12 x middag 
• 12 x frokost 
• Mad på fly 
 

- Alt inkluderet: udflugter og besøg jf. program inkl. sejlture, 
nationalparker, kulturel aften, musikunderholdning, køretur i 
gamle amerikaner biler, overnatning i private hjem,  
diverse smagsprøver, køretur i terrængående køretøjer mm. 
 

- Mange forskellige landbrugsbesøg:  
• Tobaksproduktion 
• Tørrehus til tobak 
• Kaffe-farm 
• Sukkermølle 
• Sukker-farm 

 
- Lokal guide der følger os på hele turen i Cuba 
- Alle entreer jf. program 
- Alle fælles drikkepenge til chauffører, lokale guider, tjenere osv.  
- Visum til Cuba (værdi kr. 650,-) 
- Meget kyndig, danske rejseleder på hele rejsen 

 

 

Ikke inkluderet: 

- Drikkevarer til maden 

- Evt. øvrige måltider 

- Private forsikringer. 
- Drikkepenge til stuepiger 

 
Information: 

- Valuta: medbring US $ 

- Tidsforskel: 6 timer 

- Flyvetid ca. 9,5 timer 

- Flyselskab: KLM (tur 1) 

- Vaccinationer: hepatitis A - 

difteri/stivkrampe 

- Vejret i jan-feb: ca. 26-28 g. 

Tørt og behageligt. 

- Tilmelding og information: 

Christian Mols, Mols Rejser 

7587 1212 

 

 
Rejse-repræsentanter fra foreningerne: 
Danske Senioragronomer  Ole Kirk   4017 7583 

Landsforeningen LandboSenior Kristian Kamp Justesen  9744 1532 
 

 

Pris pr. person i delt dobb.vær.        kr. 28.000,- 

Tillæg for enkeltværelse                   kr.   2.800,- 

 

 


