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Ervaar de veerkracht en trots van 

het Cubaanse volk tijdens deze 

heerlijke rondreis en ontdek Cuba's 

weelderige natuur en cultuur. Als we 

ons openstellen voor de Cubaanse 

cultuur gaan we met rijke ervaringen 

terug naar Nederland. Een belangrijk 

woord op Cuba is 'inventar' oftewel 

'improviseren' of 'roeien met de riemen 

die je hebt'. De Cubaan beheerst deze kunst tot in de perfectie en weet zo op een levenslustige manier 

moeilijke tijden te doorstaan. Tijdens deze reis zullen we deze kwaliteiten ontdekken. We bezoeken 
buurtprojecten. Zo gaan we in Havana naar een bijzondere kapper, die met een kapsalon begon en een 
vervallen straatje omtoverde tot een pareltje. We eten in een flat op de 11e verdieping waar twee jonge 
Cubanen die uitgeweken waren naar Europa nu een goedlopend restaurant runnen. We bezoeken zowel een 
staatsboerderij als een privé-boerderij en kunnen zo zelf de verschillen ervaren. Onderweg eten we bij 
boeren varken aan het spit en er staan ook zeker zeevruchten op het menu. Al reizend ontdekken we dat 
Cuba na decennia socialisme nog steeds een uiterst religieus land is. De aanvoer van slaven voor de 
suikerindustrie heeft ervoor gezorgd dat de Afrikaanse godsdiensten zich sterk hebben geworteld in het 
katholicisme. We bezoeken een Afro-Cubaanse kunstenaar die deze religie en de daarbij horende cultuur in 
zijn schilderijen verbeeldt, in het koloniale Trinidad horen we alles over het katholicisme op Cuba en in 
Matanzas zien we niet alleen de baai waar Piet Hein zijn zilvervloot binnenhaalde, maar ook een diakonaal 
project van de protestantse kerken. Natuurlijk slapen we bij Cubanen thuis. Dé manier om het echte Cuba te 
ontdekken. We gaan ook zeker genieten van de witte stranden, zien snorkelend duizenden kleuren van de 
koraalriffen en verkennen al wandelend de weelderige, onbekende natuur van Cuba. We gaan zelf sigaren 
rollen, paardrijden, varen en we zien de uitbundig rood-roze flamingo's in hun natuurlijke habitat. We nemen 
plaats in pastelkleurige oldtimers uit de jaren '50 én leren van Cubanen zelf te dansen! Kortom; een 
fantastische reis door Cuba waar u na afloop met een grote glimlach aan terug zult denken. 
 
Reisbegeleidster Esther van Gent stelt zich voor: 
Esther van Gent is op vele terreinen thuis op Cuba. Als 
televisie-journalist kwam ze in de jaren negentig voor 
het eerst op het Caraïbische eiland en vanaf 2009 is ze 
als cultureel ondernemer actief op Cuba. Ze is 
oprichter van de stichting Cuban Cultural Ventures die 
samen met Cubaanse en Nederlandse partners 
culturele samenwerkingsprojecten tussen beide landen 
organiseert. Op deze manier krijgen Cubaanse 
artiesten en specialisten een internationaal podium en 
komt er een culturele kruisbestuiving tot stand. Ze 
begeleidt met veel plezier deze reis en draagt er zorg 
voor dat u tijdens deze reis niet alleen de Cubaanse 
rum, tabak en cocktails, maar ook iets van het gewone 
Cubaanse leven proeft.  
 
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze 
prachtige rondreis.  
 
Om u een indruk te geven van deze reis volgt hierna de beschrijving van het programma. 
 
 
 



Cuba, 15-daagse groepsrondreis 

 
Dag 1: zondag 
Amsterdam – Havana (dagvlucht) (d) 
Diner in een paladar met uitzicht op zee  
We ontmoeten elkaar op Schiphol en vertrekken om 12.35 uur 
met KLM vlucht KL0723 richting Havana, om daar om 18.15 uur 
lokale tijd te landen. Op de luchthaven José Martí heet de 
vertegenwoordiger van Makor Reizen ons van harte welkom en 
vertrekken we per bus naar onze casas particulares in Havana. De 
eigenaren van de casas verrassen ons op een Cubaanse cocktail 
en al snel zullen we ons helemaal thuis voelen. We komen op 
deze eerste dag meteen in het Cubaanse ritme; de Cubaan eet 
nooit voor 21:00 uur en ook wij doen daar vandaag gewoon aan 

mee. Locatie voor het diner is een privé-restaurant of een zogenaamde paladar. In een gewone flat, in een 
gewone Cubaanse wijk, nemen we de lift naar de 11e verdieping. Opeens staan we in een smaakvol 
restaurant met een fantastisch uitzicht over het verlichte Havana en de zee. Dit bijzondere plekje wordt 
gerund door twee jonge, ondernemende Cubanen. In een paar jaar hebben ze de flat van hun familie 
omgetoverd tot een trendy restaurant met een Cubaanse kaart. Tijd om Cuba te proeven! Na het diner gaan 
we voor een welverdiende rust terug naar onze casas. 
 
Dag 2: maandag 
Havana (o,l,d)  
Bezoek aan buurtprojecten en een rit in een oldtimer  
Tijd voor Havana! Deze spannende stad herbergt zoveel tot de 
verbeelding sprekende verhalen, gebouwen en plekken. Als we 
's ochtends de deur van onze casa uitstappen staan er oog in 
oog met de wereldberoemde Cubaanse oldtimers die in heel 
Havana nog als collectieve taxi rondrijden. We rijden langs de 
romantische boulevard de Malecón; door de weelderige wijk 
Miramar, de culturele wijk Vedado waar de prachtige lanen en 
huizen hun eigen verhaal vertellen en we stoppen op het 
legendarische Plein van de Revolutie waar nog steeds alle 
belangrijke evenementen plaatsvinden. Hierna is het 

koffietijd; de lekkere sterke Cubaanse koffie drinken we in 
een verrassend leuk privé-café. Een kunstexpert vergezelt ons 
naar het atelier van een Afro-Cubaanse kunstenaar, waar we 

deze bijzondere kunst zien en we meer te weten komen over 

de Afro-Cubaanse religie. Oók krijgen we van hem een 

inkijkje in de Cubaanse strijd voor gelijkheid tussen zwart en 

wit. De lunch gebruiken we in een restaurant dat onderdeel 

uitmaakt van een bijzonder buurtproject. Wat begon met het 

idee voor een kapsalon is uitgemond in een 

opleidingsinstituut voor kansloze jongeren. 's Middags 

wandelen we door de oude binnenstad van Havana.  

De wandeling voert ons door oude straatjes, over koloniale 

pleinen, langs de kathedraal en we bezoeken één van vier forten van Havana. Hier is nu het 

scheepvaartmuseum gevestigd. Havana is een havenstad en was als havenstad eeuwenlang van groot belang 

in het caribische gebied. In het prachtige fort zien we klompen 
goud en juwelen - schatten ooit gevonden in scheepswrakken - 
indrukwekkende scheepsmodellen en zelfs een tabaksdoosje uit 
17e eeuw Amsterdam. Aan het einde van de middag nemen we 
de charmante lift naar het dak van het hotel Ambos Mundos, 
het hotel waar Ernest Hemingway een kamer huurde om te 
schrijven. Hier hebben we een fantastisch uitzicht over de stad 
én tijd om bij te komen van alle indrukken onder het genot van 
een aperitif. We dineren 's avonds in een elegante paladar; de 
chef-kok geeft ons uitleg over het fenomeen 'privé- restaurant' 
en iedereen die vragen heeft kan bij hem terecht! Voor wie na 
het diner nog energie over heeft is daar de Fábrica de Arte; de 
Fabriek van de Kunst; inventieve Cubanen hebben een oude 
fabriek omgetoverd in een uitermate hip uitgaanscentrum dat bol staat van kunst, muziek en luxe cocktails.  



Dag 3: dinsdag  
San Diego de los Baños - Nationaal Park La Güira - 
Mil Cumbres (o,l,d) 
Overnachting in tenten in Mil Cumbres  
Vandaag verlaten we de miljoenenstad Havana en 
trekken we naar het westen van Cuba. Via de enige 
snelweg die Cuba rijk is komen we al snel in een 
andere wereld; die van bergen, kleine boerenhuisjes, 
ossenwagens, tabaksplantages en veel weelderig 
groen. We maken de eerste stop in San Diego de los 
Baños, waar we onze gids voor vanochtend 
ontmoeten, een leider van een lokale gemeenschap. 
Hij laat ons het alledaagse Cubaanse leven zien en 
daarna lunchen we bij hem in de achtertuin. Na de 
lunch rijden we door naar het schitterende nationale 
park La Güira; 54.000 hectare bergachtige wildernis 
wat ooit eigendom was van de schatrijke politicus 
Cortina die na de revolutie Cuba ontvluchtte. 

Na het bezoek aan het park La Güira rijden we door naar 
Mil Cumbres, een prachtige plek in de Sierra del Rosario. 
Dit gebergte is verklaard tot UNESCO biosfeer reservaat 
vanwege haar vele bijzondere gesteenten en grondsoorten 
wat weer leidt tot een grote verscheidenheid in flora en 
fauna. In dit gebergte brengen we de komende twee 
nachten door. Het is een lustoord voor natuur- en 
vogelliefhebbers, een pareltje op Cuba. We slapen in 'Mil 
Cumbres', wat letterlijk 'Duizend Toppen' betekent. We 
hebben uitzicht op prachtige heuveltoppen en worden 
omringd door groen, vogeltjes en kleine houten huisjes. 
Hier zijn geen hotels en hier is geen massatoerisme. We 
dineren in een authentiek houten huis en krijgen een 
heerlijke lokale maaltijd voorgeschoteld door de inwoners 

van het dorp. Vannacht slapen we in tenten met zicht op 

de bergen. Mooi ontwaken gegarandeerd!  
  
Dag 4: woensdag  
Mil Cumbres (o,l,d) 
Wandeltocht door Mil Cumbres  

We worden wakker met zicht op de bergen en staan vroeg 

op om van deze schitterende, tropische natuur te gaan 

genieten. Vandaag blijven we in Mil Cumbres. Na het ontbijt 

trekken we de wandelschoenen aan voor een tocht door dit 

indrukwekkende gebied. We stoppen bij boerderijen en we 

hebben veel mogelijkheden foto's te maken. Na de 

wandeling bestijgen we een ossenwagen, vervoer wat zo 

kenmerkend is voor het Cubaanse platteland. De ossenwagen 

brengt ons naar een natuurlijk zwembadje voor een 

verfrissende duik. We lunchen bij één van de boerderijen 
waar we langs komen. 's Middags kunnen we relaxen op de veranda van het houten huisje bij onze tenten of 
we gaan zelf nog wat wandelen in de buurt. We zullen versteld staan van de rust hier in vergelijking met de 
drukke Cubaanse steden. 's Middags is er gelegenheid om getuige te zijn van een typisch Cubaans gebruik: het 

urenlang garen van een varken aan het spit. De 

Cubanen nemen er de tijd voor; het garen kost een 
hele dag, maar met een fles rum en veel 
gezelligheid is die dag zo voorbij. 's Avonds staat dit 
varken op ons menu en nadat we van dit authentieke 
Cubaanse gerecht hebben genoten gaan we genieten 
van Cubaanse muziek. De lokale muziekgroep 
Compas de Espera treedt met veel plezier voor ons 
op. Mochten we de salsa nog niet beheersen; geen 
probleem, de musici leren ons dansen waardoor we 
deze mooie dag afsluiten op een typisch Cubaanse 
manier.  



Dag 5: donderdag  
Viñales (o,l) 
De indrukwekkende mogotes in de Viñales 
vallei  
Na het ontbijt nemen we afscheid van de 
Duizend Toppen en vertrekken we naar een 
ander spectaculair natuurgebied dat op de 

UNESCO- werelderfgoedlijst staat; Viñales.  

De vallei van Viñales is bekend vanwege haar 

beeldschone kleurenpartijen en 
indrukwekkende mogotes; de vreemd gevormde 
rotspartijen. Ook worden in de Viñales-vallei 
nog eeuwenoude traditionele technieken 
gebruikt voor de landbouw. We zullen de ossen hier veel zien. Viñales is ook dé streek waar de 
wereldberoemde Cubaanse tabak vandaan komt. Reden genoeg om de tijd te nemen voor dit gebied. 
's Ochtends maken we een wandeling door één van de vele mooie valleien dichtbij Viñales.  
  
Na de lunch in een paladar trekken we naar één van de grootste grotformaties in Cuba. Onder leiding van een 
spelonkoloog verkennen we de binnenkant van een mogote. Bent u geen liefhebber van grotten; geen 

probleem, u kunt buiten blijven genieten van 
de vergezichten. Viñales kent een rijke 
traditie die zich onder andere uit in 
ambachten en muziek. Aan het einde van de 
middag bezoeken we een buurtproject waar 
vrijwilligers alles in het werk stellen om de 
lokale muziek en dans te behouden. Uiteraard 
gaan we deze dansen bewonderen. We slapen 
vanavond in casas particulares. We hebben de 
avond vrij om zelf een restaurant uit te kiezen 
en het dorp te verkennen. Viñales is een klein 
dorp, dus er is geen enkele kans hier de weg 
kwijt te raken. En mocht u tips nodig hebben, 
de lokale gids en Nederlandse reisleider zijn 
er om u hierbij te helpen. 

 
Dag 6: vrijdag  
Viñales (o,l) 
Te voet trekken we de vallei in om meer te leren 
over de tabaksteelt  
Vandaag blijven we in Viñales. 's Ochtends vroeg 
ontmoeten we Wilber, een lokale boer. Hij staat klaar 
met zijn paarden om ons de vallei van Viñales te laten 
zien. Per paard komen we waar we niet te voet of 
met de bus kan komen. Het is dé manier om deze 
bijzondere plek te ervaren en om ervan te genieten. 
Onderweg zien we zeer waarschijnlijk de boeren op 
hun traditionele manier aan het werk, we zien de 
mogotes van dichtbij en er zijn mogelijkheden genoeg om foto's te maken. Houdt u niet van paarden, dan 

kunt u met de bus mee naar de plek waar wij weer in de bus 

stappen.  
Na deze mooie tocht vertrekken we per bus naar een andere, 
bijzonder mooie vallei in de buurt waar veel tabak wordt 
verbouwd. De rode kleuren van de grond steken prachtig af 
tegen het groen van de tabaksbladeren. Hier lunchen we bij 
één van de kleine boerderijen voordat we te voet de vallei 
intrekken om meer te ontdekken over de tabaksteelt. Eén van 
de tabaksboeren zal er ons alles over vertellen en daarna leren 
we van hem de kneepjes van het vak; rol uw eigen sigaar.  
's Avonds is er tijd genoeg om van een sigaar en goede rum te 
genieten of een bezoek te brengen aan het Casa de la Trova 
(muziekhuis) in Viñales. 
 

 
 



Dag 7: zaterdag  
Sinaasappels - Varkensbaai (o, d)  
De varkensbaai invasie  
Op naar de Varkensbaai! In 1961 probeerden Cubaanse 
ballingen de revolutie van Fidel Castro te stoppen.  
Zij kwamen hier bij de Varkensbaai aan wal en werden 
gesteund door de Verenigde Staten. Maar ook al hadden de 
ballingen een sterke bondgenoot, toch verloren ze de strijd. 
De varkensbaai-invasie liep voor de Verenigde Staten uit op 
een catastrofe en voor Cuba op een grote triomf. Cuba bleef  
een socialistische republiek en is dat nog steeds. Er is 
ondertussen wel behoorlijk wat meer vrijheid gekomen in de 
Cubaanse economie. Onderweg naar de Varkensbaai bezoeken we een staatsboerderij waar sinaasappels 
worden verbouwd en krijgen we een kijkje achter de schermen van de huidige Cubaanse planeconomie. De 
varkensbaai ligt op het schiereiland Cienaga de Zapata. Hier trekken in het voorjaar miljoenen landkrabben 
naar de zee om hun eitjes te leggen. De scherpe scharen zorgen elk jaar weer voor veel lekke banden en de 
zwarte Cubaanse gieren komen tijdens dit seizoen makkelijk aan hun maaltje. Grote kans dat we vandaag dit 
spektakel zullen zien (alleen in het voorjaar).  
 

Aangekomen bij onze casa particular hebben we hopelijk nog 
even tijd om te gaan snorkelen. De varkensbaai is een perfecte 
plek om het onderwaterleven gade te slaan. We eten vanavond 
bij onze gastfamilies.  
 
Dag 8: zondag  
Varkensbaai - Cienfuegos (o,l) 
Bezoek aan het Guanaroca Lagoon Fauna Reservaat  
Vanochtend beginnen we met de geschiedenis van deze plek 
met een bezoek aan het museum gewijd aan de Varkensbaai-
invasie. Verteld vanuit Cubaans oogpunt. Vliegtuigen, tanks en 
geschut vormen stille getuigen van deze wereldberoemde 

geschiedenis. Hierna vertrekken we naar Cienfuegos; een prachtige stad met veel Franse invloeden. Het 
waren immers Franse kolonisten die in de 19e eeuw verantwoordelijk waren voor de stadsplanning van 
Cienfuegos. We maken een rondwandeling door deze elegante stad en gaan daarna aan boord van een schip 
voor een tocht door de baai. Cienfuegos is een havenstad en ook cruiseschepen doen deze charmante 
havenplaats aan. We gaan van boord bij een restaurant gespecialiseerd in zeevruchten waar we een heerlijke 

lunch krijgen. Na de lunch bezoeken we de habitat van de Cubaanse flamingo; het Guanaroca Lagoon 

Fauna Reservaat. Prachtig om deze rood-roze, 

bijna oranje vogels in hun natuurlijke 

leefomgeving te kunnen zien. Terug in Cienfuegos 

checken we in bij onze casa particular en 

hebben we zelf vrije tijd voor het diner. 's Avonds 

is het mogelijk om een avondvoorstelling in 

het 19e eeuws theater bij te wonen of gewoon 

heerlijk door de stad te flaneren.  

 
Dag 9: maandag  
Trinidad (o) 
Ontdek de katholieke componenten van Trinidad  
Een rit langs de prachtige kustlijn van de Caribische zee 
voert ons naar één van de pareltjes van Cuba, het 
pittoreske, koloniale Trinidad. Het is één van de eerst 
steden van Cuba. Gesticht in 1514 door Spaans 
veroveraar Diego Velázquez dankt zij haar naam aan de 
Heilige Drie-Eenheid. Door de eeuwen heen is Trinidad 
een belangrijke stad geweest in het koloniale Cuba. Aan 
het begin van de 19e eeuw werd de stad schatrijk door 
de dichtbij gelegen suikerindustrie. Er is nog veel 

koloniale architectuur behouden gebleven en zelfs de stadsplanning dateert nog uit de eerste twee eeuwen 
van haar bestaan. We krijgen een rondleiding door de prachtige binnenstad.  
 
's Middags neemt de stadshistoricus van Trinidad ons mee zodat we zelf de katholieke componenten van de 
koloniale stad kunnen ontdekken. Natuurlijk heeft u 's middags ook vrije tijd om zelf van de stad te genieten. 
's Avonds verzamelen we ons bij het beroemde Casa de la Trova voor een mooie avond vol Cubaanse muziek.  



Dag 10: dinsdag  
Valle de los Ingenios - Cayo Santa Maria (o,l,d) 
Bezoek aan een suikerplantage  
Het Spaanse woord Ingenio betekent suikermolen. Na het ontbijt bezoeken we de vallei van de suikermolens 
die in de 19e eeuw voor Trinidads rijkdom zorgde en waar slaven lange, zware dagen maakten. Trinidad en 
deze Valle de los Ingenios staan al sinds 1988 op de UNESCO werelderfgoederenlijst. We bezoeken hier ook 
een oude suikerplantage. Hierna vertrekken we naar één op Cuba bijzondere boerderij; in privéhanden en 
ondanks commercieel, toch ook ideëel. Het milieu en kwaliteit van het voedsel staan hier in hoog vaandel. 

Een prachtig voorbeeld van de vindingrijkheid van de 
Cubaanse bevolking. We krijgen hier een rondleiding, waar 
we alle vragen die we hebben kunnen stellen en daarna 
proeven we uiteraard het voedsel van de boerderij zelf. Na 
genoten te hebben van deze biologische lunch rijden we door 
naar één van de vele eilandjes voor de kust van Cuba. Tijd 
om te genieten van zand en zee. In het all-inclusive hotel aan 
het strand is hier volop gelegenheid voor.  
 
Dag 11: woensdag  
Cayo Santa Maria (all inclusive) 
Per catamaran gaan we naar een dolfijnencentrum  
Vandaag gaan we genieten van de zee, van prachtige kleuren 
onder water, van heerlijk eten en van frisse lucht. We gaan 

aan boord van een catamaran die ons naar een dolfijnencentrum brengt waar we dichtbij deze vrolijke dieren 
kunnen komen. Hierna varen we door naar een koraalrif in de buurt waar het bruist van het leven en we alle 
gelegenheid hebben om deze onderwaterwereld al snorkelend te verkennen. De lunch is aan boord en 
uiteraard eten we vis, ook is er een bar en muziek. Na terugkomst in het hotel is er nog tijd om van het 
strand te genieten. Uiteraard is het ook mogelijk om de hele dag aan het strand te blijven.   
 
Dag 12: donderdag  
Remedios - Santa Clara - Matanzas (o,d) 
De stad van de beslissende slag van de revolutie  
Na het ontbijt nemen we afscheid van strand en zee en vertrekken 
we naar het koloniale Remedios, een prachtig rustig stadje, gesticht 
in 1524. Hier verdiepen we ons in het lokale fenomeen van de 
Parrandas. Op 24 december is de rust ver te zoeken in Remedios, de 
straten zijn dan vol praalwagens, vuurwerk en lawaai. Dit festijn is 
één van de oudste feesten van het Caribische gebied. Hierna trekt 
het Santa Clara van Che Guevara onze aandacht. In de stad waar de 

beslissende slag van de revolutie plaatsvond bezoeken we het 

mausoleum waar hij met andere revolutionairen begraven ligt. Ook 

bezichtigen we het museum gewijd aan Che Guevara. Hierna 

zetten we koers naar Matanzas; de stad die bekend staat als het 
'Athene van Cuba' en waar Piet Hein in 1628 de beroemde 
Spaanse Zilvervloot veroverde. We maken een wandeling door 
deze typische Cubaanse stad met kleine huisjes en nauwe 
straatjes en bezichtigen het Museum van de Religie. Rondom 
Matanzas lagen in de 19e eeuw veel suikerplantages, waardoor 
er ook veel uit Afrika afkomstige slaven waren. De Afro-
Cubaanse religie is in dit gebied nog steeds volop present. In 
het museum zullen we hun religieuze dansen zien en legt een 
expert ze aan ons uit. We eten vanavond in een restaurant bij 
de haven en slapen in casas particulares.  

 
Dag 13: vrijdag  
Matanzas (o,l) 
Het religieuze Cuba – bezoek aan een diaconaal project  
Vandaag zien we een kant van religieus Cuba die we tot nu toe 
nog niet hebben gezien; we brengen vanochtend een bezoek aan 
één van de vele Protestantse kerken die Cuba rijk is. In 
Matanzas is een Theologisch Seminarie gevestigd waar dominees 
afkomstig uit verschillende protestantse denominaties worden 
opgeleid. We bezoeken een diaconaal project van een 
Baptistenkerk in Matanzas. Na de lunch gaan we van de 
prachtige natuur rondom Matanzas genieten. We verkennen het 



gebied waar eeuwen geleden de inheemse bevolking van Cuba woonde en waar een grote begraafplaats is 
gevonden uit deze tijd. Een deskundige vertelt ons alles over deze plek en over de pre-Spaanse bevolking van 
Cuba. Hierna gaan we per boot de rivier op. We snorkelen tussen blinde vissen en hebben tussendoor de tijd 
om in een hangmat van een lekkere cocktail te genieten. 's Avonds gaan we uit en genieten we samen volop 
van de laatste avond op Cuba, natuurlijk is er muziek!  
 

Dag 14: zaterdag  
Cojimar – Amsterdam (o, l) 
De plaats van de Amerikaanse schrijven 
Hemmingway  
Na het ontbijt vertrekken we naar Cojimar; één van 
de lievelingsplekken van de Amerikaanse schrijver 
Ernest Hemingway die op Cuba zo goed aardde. En dé 
plek waar hij geïnspireerd werd door de oude visser 
Santiago voor het schrijven van zijn met de Nobelprijs 
bekroonde boek 'De man en de zee'. De toren in 
Cojimar herinnert ons aan de Nederlandse vloten die 
in de 17e eeuw voor de kust van Cuba op jacht waren 
naar de Zilvervloot. En Cojimar is de plek 
waarvandaan duizenden Cubanen in de jaren negentig 
op zelfgemaakte vloten de gevaarlijke overtocht naar 
de Verenigde Staten waagden. We lunchen in Cojimar 

in een lokaal restaurant en vertrekken aan het begin van de middag naar de luchthaven van Havana voor de 
terugvlucht naar Amsterdam. Vertrek vanuit Havana met KLM vlucht KL0724 om 16.40 uur. 
 
Dag 15: zondag 
Amsterdam  
Aankomst in Amsterdam om 08.05 uur.  
 
 
NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Vluchten, accommodaties en boottocht en onder 
voorbehoud van beschikbaarheid.  
 
O= ontbijt, L= lunch, D= diner.  



Inschrijving en voorwaarden 
 
Inbegrepen in de reissom:  

 Vlucht: Amsterdam - Havana – Amsterdam per KLM 
 Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag € 245,- per 25-09-2018 * 
 13 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig 
 Verzorging in casas particulares op basis van ontbijt 
 Verzorging in hotel op basis van All-Inclusive 
 Maaltijden: 13 x ontbijt, 10 x lunch en 8 x diner 
 Vervoer per airconditioned touringcar inclusief chauffeur  
 Engels sprekende officiële gids (met staatsdiploma) gedurende de reis 
 Nederlands sprekende reisbegeleidster: Esther van Gent 
 Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis  
 Alle entreegelden conform het programma:  

• Rondrit per oldtimer, Havana  

• Atelier Afro-Cubaanse kunstenaar, Havana                                                                                                                       

• Buurtproject Havana 

• Scheepvaartmuseum, Havana 

• Cocktail in hotel Ambos Mundos, Havana 

• Fábrica de Arte, Havana 

• Nationale park La Güira  

• Wandeling Mil Cumbres  

• Optreden muziekgroep Compas de Espera, Mil Cumbres  

• Wandeling Vallei Viñales 

• Wandeling door grotten o.l.v. spelonkoloog, Viñales 

• Buurtproject Viñales  

• Paardrijden, Viñales 

• Kleine tabaksboerderij en workshop sigaren rollen, Viñales 

• Bezoek staatsboerderij, 

• Museum Varkensbaai-invasie, Playa Giron 

• Boottocht Baai van Cienfuegos 

• Guanaroca Lagoon Fauna Reservaat 

• Wandeling o.l.v. stadshistoricus, Trinidad 

• Casa de la Trova, Trinidad 

• Suikerplantage Manaca Iznaga  

• Privé-boerderij 

• Dag snorkelen en bezoek dolfijnencentrum 

• Museum Parrandas, Remedios 

• Mausoleum en museum Che Guevara, Santa Clara 

• Museum van de Religie, Remedios 

• Uitgaansgelegenheid Matanzas 
 

* Wordt op uiterlijk de 21e dag voor vertrek verrekend tegen de dan geldende kosten. 
 
 
Niet inbegrepen in de reissom:  

 Eventuele extra brandstoftoeslagen 
 Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden 
 Fooiengeld voor Cubaanse gids, chauffeur, hotels 
 Visumkosten Cuba ca. € 70,- p.p. (wordt door Makor Reizen verzorgd)  
 Persoonlijke uitgaven 
 Reis- en annuleringsverzekering 
 Bijdrage GGTO € 15,- per boeking 
 Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  

 
 



Hotels of gelijkwaardig: 

 Casas particularas – Havana     
 Overnachting in tenten – Mil Cumbres    
 Casas particularas – Viñales     
 Casas particularas – Varkensbaai 
 Casas particularas – Trinidad 
 All-inclusive hotel - Cayo Santa Maria 
 Casas particularas – Matanzas 

 
 
Airline en vluchten:  

Vluchten die door de KLM worden uitgevoerd:  
24.03.2019   KL723  Vertrek uit Amsterdam om 12:35 uur – Aankomst in Havana om 18:15 uur 
06.04.2019   KL724  Vertrek uit Havana om 16.40 uur – Aankomst in Amsterdam om 08.05 uur * 
* Aankomst de volgende dag 
 
Vluchten die door de KLM worden uitgevoerd:  
17.11.2019   KL723  Vertrek uit Amsterdam om 12:35 uur – Aankomst in Havana om 18:15 uur 
01.12.2019   KL724  Vertrek uit Havana om 16.40 uur – Aankomst in Amsterdam om 08.05 uur * 
* Aankomst de volgende dag 
 
 
Gids 

In Cuba zal er een Engels sprekende gids worden ingezet vanaf dag 1 t/m dag 14. Dit is een officiële gids met 
staatsdiploma.  
 
 
Vertrekdata en reissom: 

24.03.2019 De reissom bedraagt bij 14 - 18 deelnemers   € 3.245,- p.p. 
17.11.2019 De reissom bedraagt bij 14 - 18 deelnemers   € 3.345,- p.p. 
 
De toeslag voor een tweepersoonskamer voor alleengebruik  € 250,- * 
 
Minimum aantal deelnemers: 14 Maximaal aantal deelnemers: 18 
 
* Er zijn maximaal 4 tweepersoonskamers voor alleengebruik beschikbaar. Meer tweepersoonskamers voor 
alleengebruik zijn op aanvraag. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inschrijving:  
U kunt inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde aanmeldingsformulier te verzenden aan:  
 
Makor Reizen 
Valkenierstraat 12  
2984 AZ RIDDERKERK  
 
T.  0180-429393 
E.  info@makorreizen.nl  
W. www.makorreizen.nl  
 

mailto:info@makorreizen.nl
http://www.makorreizen.nl/

