
Kuba Xpress

Program po dnevih

A. Kuba Xpress, opisni program

Trasa poti: Havana – Vinales – Trinidad – Santiago de Cuba – Trinidad (plaža) – Santa Clara

Ogledamo si Havano: Hemingwayevo domovanje, stare utrdbe, Castrovo zapuščino in staro
Havano.

Potem pa se premaknemo v kraško-tobačno pokrajino Vinales, kjer zajahamo konje in si
ogledamo polja tobaka.

Nadaljujemo z letom v Santiago de Cuba, kjer je več črnih prebivalcev in mu pravijo srce Kube.
Obiščemo muzej ruma, muzej karnevala in hišo Bacardija. Santiago je prestolnica “črne” kulture
Kube, tako da zvečer ne bo dolgčas. (v aprilskem terminu fešta za 1.maja)

Na povratku se ustavimo v slikovitem kolonialnem mestu Trinidad z bližnjo plažo Ancon,
naredimo dnevni treking na Topes de Collantes in skočino na plažo.

Noben program ne bi bil popoln brez postanka v Santa Clari, kjer obiščemo muzej Che
Guevare.

Kaj pa zvečer? Skoraj vsak večer živa glasba, cubalibre, zabava, salsa, son…

Nočitve: na Kubi se spi pri domačinih, ki imajo dovoljenje, da oddajajo svoje sobe turistom. To
so sobe, brez lokalne kategorizacije.

Prevozi: prevažali se bomo z najetim prevozom (avtobus) in drugimi lokalnimi prevoznimi
sredstvi, brez lokalne kategorizacije.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Kuba Xpress, program po dnevih
 

14 dni

1. let v Havano kamor prispemo v večernih urah, nočitev
2. ogled temeljev komunističnega režima (muzej revolucije, Capitol, utrdba, Malecon),

nočitev
3. ogled starega dela mesta, tovarne cigar, fabrike ruma, Hemingwayeve sobe; 
4. ogled Vedada, Callejon de hamel, trg revolucije, odhod proti Vinalesu v popoldanskem
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času, nočitev
5. jahanje po prelepi kraški pokrajini Vinalesa, kopanje v podzemnih jamah, večerni

povratek v Havano
6. let v Santiago de Cuba, središče črnske glasbe, ki mu pravijo srce Kube, nočitev
7. ogled mesta, najstarejše utrdbe Morro, pokopališče Santa Efigenia s Fidelovim grobom,

nočitev
8. celodnevna vožnja preko Bayama do Trinidada, nočitev
9. dan na Playi Ancon, nočitev v Trinidadu

10. trekking na Topes de Collantes, nočitev v Trinidadu
11. še en dan na plaži Ancon, nočitev v Trinidadu
12. vožnja proti Havani, vmes postanek v Santa Clari in ogled Chejeve grobnice, nočitev v

Havani
13. dopoldanski ogled Vedada, Callejon de Hamel, Malecon, prosto za shopping, odhod

proti Sloveniji v večernih urah  
14. prihod v Slovenijo

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Kubi

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Ampak v
poletnih deželah to ne bi smel biti problem. Pričakujemo, da bo vreme takšno, da boš lahko
skakal/a okoli v kopalkah in japankah... V pomoč podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v nahrbtniku (raje kot v kufru). Manj ko bo domačih stvari, več bo prostora za
spominke.

Odhajamo v suho in toplo obdobje (upajmo, ker se je vrmenu popolnoma strgalo), kar pomeni
poletne cunje.

Zlato pravilo: spokajmo za 3 dni, vmes peremo (v civilizaciji v pralnicah), potem pa to tako ali
tako nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega boš dal/a tudi nase, ko se bomo odpravili):

potni list s kubansko vizo (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka),
zdravstveno zavarovanje (uredimo pred odhodom), evri, cepljenja niso nujna.
poletna spolna vreča, ker nikoli ne veš, kdaj te pod milim nebom na beli plaži zvije
romantika...
mala svetilka (npr. Petzl za na glavo)
superge in teve (natikači) ali japanke (npr. za pod tuš)
termo velur (flis) in anorak (proti dežju in vetru), ker nikoli ne veš, kdaj se uščije; dežnik
po želji
dolge hlače 1-2x, kratke hlače 1-2x
dve majici z dolgimi rokavi (eno malo bolj debelo, eno bolj tanko)
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5 majčk/srajc s kratkimi rokavi
4 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (5×)
kopalke
sončna očala
brisača
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, mala vrečka pralnega praška (20 dag), krema
za sončenje,...
medicinski paket (razdeli med dve osebi): antibiotiki ciproflaxicilin (proti trebušnim
težavam odlično deluje), aspirin, tablete proti diareji (linex, oglje), tablete proti zaprtju,
vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti,…
knjiga, karte, litr žgane pijače (obvezno, za razkuževanje!)
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti saj se na Kubi ne da
kupit praktično ničesar.

Pusti doma predsodke, slabo voljo, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače
zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
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