
charmerende folkefærd: nemlig ”cubanerne”.

Dagsprogrammet - hvor der kommer nogle 
landbrugsbesøg ind, bliver lavet færdigt frem mod 
jul. Derfor vil der være mindre ændringer i det 
følgende program for de enkelte dage. 

Turen er  lre  elagt, at den passer  l landmænd og 
deres ægtefæller/samlevere. Rejseleder på Cuba er 
Jørgen Albrechtsen, der snakker spansk og derfor 
oversæ  er, hvor det er nødvendigt. Med på hele 
turen er også Niels Damsgaard Hansen. 

For yderligere oplysninger skriv  l Niels Damsgaard 
Hansen på e-mail: niels@rejsogoplev.dk eller ring på 
mobil 51 41 71 58. 

Sidste frist for  lmelding og indbetaling 
af depositum, der blandt andet dækker 
fl ybille  en, er 1. december 2019.  

Tilmelding er først bindende e  er betaling af 
depositum. Se i øvrigt de nærmere be  ngelser for 
rejsen bagerst på  lmeldingsblanke  en.

Studietur  l Cuba 11.-25. februar 2020
Det er nok ved at være sidste udkald  l at opleve 
den sidste kommunis  ske stat i den vestlige 
verden. Rig  g mange amerikanerne står på spring 
for at besøge det land, som USA siden 1962 har 
forbudt dem at rejse  l som følge af blokaden, som 
USA opre  ede i 1961, og som stadig er gældende.
Som nogle af de sidste europæiske turister kan 
vi opleve ”den tropiske socialisme”, inden den 
amerikanske invasion sæ  er ind og får priserne  l 
at s  ge og nok beslaglægger ethvert logi et stykke 
ud i frem  den.
Vi kører rundt i den vestlige del af landet og fi nder 
undervejs ud af, hvordan det er gået  l, at Fidel 
Castro (1926- 2016) og hans våbenbrødre i nu 60 år 
har holdt sig ved magten - og hvordan cubanernes 
dagligdag er.
Vi skal se et af verdens smukkeste landskaber, 
spise hummere og bliver introduceret  l
na  onaldrikken rom og de gode cigarer - ledsaget 
af musik, der fl yder gennem gaderne.
Vi skal ride, køre i tog, i gamle amerikanske 
dollargrin, i kinesisk bus, i cykeltaxi, i 
udrangerede Lada`er og svømme gennem 
påfuglefarvet, lunt havvand ved hvide strande.
Og ikke mindst skal vi opleve verdens måske mest 



Prisen ved mindst 10 deltagere er 23.750 kroner 
i delt dobbeltværelse. Spørg evt. om eneværelse 
(begrænset antal)

Kort om turen, som er inklusive følgende (læg 
mærke  l, at turen er med helpension og alle 
nævnte besøg/oplevelser er inkluderet):

* 15 dage inklusive ud- og hjemrejse
* Flyvning fra Billund  l Havana og retur 
* 13 overnatninger i bed & breakfast - som på 
spansk hedder Casa Par  culares
* 14 a  ensmad på restaurant
* 13 frokoster (sandwich/burger ved stop 
undervejs eller på restaurant)
* maks. 16 deltagere inklusiv Jørgen Albrechtsen 
som guide i Cuba og Niels Damsgaard Hansen på 
hele turen
* Al transport i Cuba 
* Oversæ  else fra spansk  l dansk ved besøg 
mm. klarer Jørgen Albrechtsen

Prisen inkluderer ikke:
* Erhvervsrejseforsikring nødvendig for 
alle med landbrug som erhverv - spørg evt. 
forsikringsselskabet, hvad du/I har brug for af 
forsikring
* A  es  llingsforsikring
* Visum  l Cuba (ca. 250 kr.)

* Eventuelle vaccina  oner 
* Transport  l og fra danske lu  havne
* Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
* Drikkepenge undervejs
* Personlige udgi  er undervejs  l fx ikke nævnte 
entréer mv.



Onsdag 12. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Byrundtur med stop på Revolu  onspladsen, der er 
omgivet af regeringsbygninger og ministerier. 
Vi kører rundt i bedagede, standsmæssige køretøjer, 
og spadserer på toppede brosten i det gamle 
Havana, hvis centrale pladser er smukt restaureret. 
Vi ser alle de vig  ge mindesmærker, går på den 
fornemme strøggade Prado og spiser frokost et 
mindeværdigt sted.
Om a  enen spiser vi i en af de fremragende, private 
restauranter (paledar`er).
Overnatning samme sted som første nat.

Torsdag 13. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Vi går i Ernest Hemingways våde fodspor. Han boede 
over 20 år i Cuba, og vi kører ud  l hans hus i en 
forstad  l Havana.
Derfra slår vi et smut  l fi skerlejet Cojimar, hvor 
han stod ud på dybhavsfi skeri sammen med sin 
gast, Gregorio Fuentes, der dannede fi gur for den 
lille roman ” Den gamle mand og havet”, som 
Hemingway fi k Nobelprisen for. 
E  er sin død er hans landsted, Finca Vigia, 
omdannet  l museum, hvor vi kan se hans 
jag  rofæer på væggene, hans skrivemaskine og 
nogle af de 8.000 bøger, han omgav sig med. Det 
hele ser ud, som om han netop er gået ud ad døren.
Here  er besøger vi en romfabrik og får en illustra  v 

Tirsdag 11. februar 2020
08.00 Vi mødes  l check in i Billund Lu  havn
10.10 Afgang med KL 1342 mod Amsterdam
11.25 Ankomst  l Amsterdam

12.35 Vi fl yver videre med KL 723 mod Havana
17.15 Ankomst  l Havana

18.00 Vi møder vores lokalkendte guide, Jørgen 
Albrechtsen, som tager os med ind  l Havana 
(køre  d ca. 30 min.)

Indkvartering hos private (casa par  culares), hvor 
vi parvis får eget værelse med bad i den gamle 
bydel (Habana Vieja). Det er som at bo med butler - 
vær  nden sørger for morgenmad, tøjvask etc. 
I hver `casa` er der er der to eller tre dobbelt-
værelser, og vi kommer  l at bo tæt på hinanden 
– der vil maksmalt være 200 meter fra det ene 
casa (hus)  l det næste. Vi spiser morgenmad hos 
værtsfamilien.

E  er ankomst og indkvartering slentrer vi rundt 
i nabolaget, hvis vi orker. Og får en mojito. Og 
a  ensmad - eventuelt afrundet med en cigar. 
Nu gælder det om at blive `døgnvildheden` (som 
nordmændene kalder jetlag) kvit. Der er seks  mers 
 dsforskel at overvinde.

Det foreløbige dagsprogram 
(alle  der er lokale)



Frokost undervejs.
E  er fi re  mers kørsel kommer vi  l Trinidad, hvor vi 
bliver indkvarteret i centrum af byen, som af Unesco  
er udråbt  l at  lhøre `Verdens kulturarv`. 
Trinidad blev grundlagt i 1514 og er kronjuvelen 
blandt Cubas kolonibyer. 
Vi spiser hos vores værter, der står klar med 
a  ensmaden.
Bage  er mødes vi ved domkirken, hvor byens 
bedste musikgrupper spiller. Alle cubanske musik-
genrer kan høres; både son, som er forløberen  l 
den mere moderne salsa samt andre rytmer, som 
slaverne tog med sig fra Afrika.

Søndag 16. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Om formiddagen tager vi en byvandring på de top-
pede brosten. Undervejs besøger vi en skole og ser 
eleverne sidde i række og geled iført skoleuniformer. 
Vi besøger boligen for en af lokale sukkerbaroner og 
ser, hvor rig han var – næsten alt er importeret fra 
Europa, og hans lyserøde marmorbadekar er hugget 
i et stykke og har intet afl øb. Man havde husslaver 
 l at tømme og fylde karret.

Frokost undervejs.
Om e  ermiddagen kan vi tage en tur i saddel eller 
med hestevogn og opleve dalen, der ligger for foden 
af Escambray-bjergene. Der er god mulighed for at 
tage på en tre  mers vandretur i en naturpark med 
 lhørende vandfald. Man kan også blot dalre rundt. 

fremvisning af, hvordan denne væske frems  lles. 
Vi spiser en frokost på et fremragende spisested.
Om a  enen spiser vi sammen og tager på kabaret 
- enten ”Tropicana”, ”Parisienne” eller ”Buena 
Vista Social Club” - som alle byder på show af 
verdensklasse. 
Overnatning samme sted som første nat.

Fredag 14. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Vi kører  l Revolu  onsarkivet, hvor vi ser malerier 
på sammenlagt 82 kvadratmeter, som Asger Jorn i 
1968 udsmykkede bygningens indre med. 
Desuden besøger vi det  dligere præsidentpalads, 
som i dag er Revolu  onsmuseum og e  erretnings-
tjenestens museum, hvor man blandt andet kan se 
beslaglagte aggregater, som CIA fi k indsmuglet for at 
snigmyrde Fidel Castro.  Over 600 a  enta  orsøg er 
der optalt. 
Undervejs spiser vi frokost.
Om a  enen spiser vi sammen og har bage  er mulig-
hed for at besøge et musiksted.
Overnatning samme sted som første nat.

Lørdag 15. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Først på morgenen fri leg. 
Klokken 10 kører vi sydpå mod Trinidad, der ligger 
mellem Escambray-bjergkæden og Det Caribiske 
Hav. 



Om a  enen spiser vi langoster i en restaurant 
(hummer er på disse breddegrader af typen 
langoster).

Mandag 17. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Vi kører en halv  me ud  l stranden, hvor vi kan 
svømme, snorkle eller tage på `deep sea fi shing` og 
fange barracudaer. 
En af Trinidad’s førende danserinder giver under 
palmernes skygge en lek  on i de basale salsa-trin, 
så de bliver indøvet  l a  enens mulighed for at 
træde dansen. 
Vi spiser frokost her.
Ud på e  ermiddagen kører vi hjem  l Trinidad. 
Slapper lidt af, måske med en rom og om a  enen ud 
at spise og høre musikken fl yde over kirkepladsen, 
hvor man kan danse na  en lang.

Tirsdag 18. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
En lille  mes køretur  l endnu en sukkerbarons 
gods. Vi skal ud på landet og se, hvordan de rige og 
deres slaver boede. 
Har man brug for en håndbroderet dug/servie  er, 
er det her i Iznaga, man skal shoppe. Hvis det 
gamle lokomo  v kører, hopper vi ombord og nyder 
hjemturen  l Trinidad i togvogne fra 1920’erne – en 
af dem er en kombineret bar – og dansevogn.
Når vi har spist en god middag, er der om a  enen 

på pa  oen  l et særdeles smukt hus en koncert 
arrangeret specielt for os. Duo Cofradia, som har 
turneret i Danmark med stor succes, spiller noget 
fl ot musik. Sangerinden hedder Lia og guitaristen 
Pachi.

Onsdag 19. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Dagens starter med at køre i bus  l Cubas ”næse  p” 
-  l tobakslandet. 
E  er halvanden  mes køretur langs kysten gør vi et 
holdt i byen Cienfuegos, som er en nyere og fransk 
inspireret by med boulevarder. Der troner et stort 
teater med plads  l knap 1.000 og andre smukke 
bygninger på den centrale plads. 
På pladsen fi ndes også et par gode gallerier. 
Frokost undervejs.
Vi spadserer ud på en halvø, hvor der venter os en 
forfriskning, måske verdens bedste af sin art. 
I byen er der desuden besøg på en cigarfabrik (hvor 
myten om, hvor de kvindelige fabriksarbejdersker 
ruller cigarerne, kan verifi ceres eller a  ræ  es). 
Vi kører videre og nyder ved indgangen  l Pinar 
del Rio-provinsen de underskønne dalstrøg med 
”Mogotes”-bjerge, der ligner strandede hvaler. 
I byen Vinales indkvarterer vi os og spiser middag 
hos vores værter. Vi kan dere  er mødes på det 
lokale musiksted og få en forfriskning, mens de 
lokale musikanter gør deres bedste.



Torsdag 20. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Vi rider halvanden  mes  d på s  er mellem verdens 
bedste tobaksmarker  l en tobaksbonde, der venter 
os med friske kokosnødder, hvis mælk han har 
forfi net med rom og honning. 
Han har også frokost  l os, som er  lberedt over 
grillen - utvivlsomt af nyslagtet ged og kylling. Derpå 
serveres kaff en plukket af buske, der står 10 meter 
fra os. 
Vi får en introduk  on  l en cigars fødsel fra frø  l 
plante  l rulning. Vi rider retur ad andre s  er. 
OBS: Selv om man ikke er ry  er eller hestepige/
cowboy, kan man sagtens deltage. Hestene får 
stesolid  l morgenmad og viger ej ud af sporet.
Resten af dagen slapper vi af i byen.
Om a  enen spiser vi hos vores værter eller i byen, 
før vi går ud at høre musik og få en forfriskning.
Overnatning samme sted som onsdag
                                                                                                                   
Fredag 21. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Vi kører  l Las Cuevas del Indios drypstenshulerne, 
som vi vandrer i og ser de spændende stalagmi  er 
(forhøjninger af drypsten på bunden) og stalak   er 
(nedhængende drypsten).
Sidste del af hulebesøget er i båd på Sacarios fl oden.                                                                                                                                          
Vi kører videre  l et enormt murmaleri, der 
illustrerer menneskelivet fra ur  den  l det 
socialis  ske menneske. Det er 250 meter langt og 
120 meter højt, og blev bes  lt af Fidel Castro og 

Celia Sanchez først i 1960’erne.
En af mexicaneren Diego Riveras elever, cubaneren 
Leovigildo Gonzales, udførte opgaven med et hold af 
lokale malere. 
Ved foden af klippen spiser vi frokost. 
Resten af dagen slapper vi af i byen. 
Om a  enen spiser vi på en god restaurant, hvor 
specialiteten bl.a. er lammesteg.
Overnatning samme sted som onsdag og torsdag

Lørdag 22. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Vi kører ind  l Havana, hvor vi skal bo hos samme 
værtsfamilier som ved ankomsten
Programmet bliver fastlagt senere - men vi pønser 
på at lave en tur ud på landet.
Frokost undervejs
A  ensmad på restaurant i byen
Musik/kabaret eller anden underholdning??
Overnatning i Havana

Søndag 23. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Vi kører ud af byen
Frokost undervejs
Afskedsmiddag på en rig  g god restaurant
Overnatning samme sted som lørdag

Mandag 24. februar 2020
Morgenmad hos værtsfamilierne
Tid på egen hånd i Havana
Frokost på restaurant
Let a  ensmad på restaurant
18.30 Vi kører  l lu  havnen 
20.55 Afgang fra Jose Mar   Interna  onale Lu  havn

Tirsdag 25. februar 2020
11.50 Ankomst  l Charles de Gaulle Lu  havn i Paris
12.50 Vi fl yver videre mod Billund
14.40 Ankomst  l Billund



SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 1. DECEMBER 2019

Tilmeldingsblanket for studietur  l Cuba 11.- 25. februar 2020 (brug gerne hjemmesiden!)

Navn(e) (VIGTIGT!: nøjag  gt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse  l fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (spørg herom)

Prisen for turen er 23.750 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i valutakurserne i forhold  l Na  onalbankens kurs for valuta 1. oktober 2019 (mere end +-5 %). 
Prisen kan også forhøjes, såfremt kurset gennemføres med færre end 10 deltagere - hvis de  lmeldte øn-
sker studieturen gennemført.

Som landmand SKAL du have en erhvervsrejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 
41 71 58, der har mulighed for at tegne den ønskede forsikring. Hvis du/I kommer  l skade uden at være 
forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

A  es  llingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved a  es  lling som følge af sygdom 
mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom.

Depositum 9.500 kroner pr. person indsæ  es på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved  lmelding og senest 1. 
december 2019. Før modtagelse af depositum er  lmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 
15. januar 2020. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller afl y-
ses den, får du din depositum retur. Ved annullering e  er bekræ  else af bes  lling, er der et annullerings-
gebyr på kr. 1.500 pr. person og evt. a  es  llingsforsikring er tabt. Ved annullering senere end 1. december 
2019 er depositum tabt. Ved annulering e  er 15. januar 2020, eller ved manglende eller for sent fremmøde 
på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om 
navne, adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk eller mobil 51 41 71 58


