
Kuba

Program po dnevih

A. Kuba, opisni program

Trasa poti: Havana – Vinales – Trinidad – Sierra Maestra treking – Santiago de Cuba – Baracoa
– Cayo Coco (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.

Na poti v slikovito kolonialno mesto Trinidad z bližnjo plažo Ancon, se ustavimo na farmi
krokodilov. V Trinidadu si ogledamo to najlepše kolonialno mesto in skočino na plažo.

Nadaljujemo v Santiago de Cuba, kjer je več črnih prebivalcev in mu pravijo srce Kube.
Santiago je prestolnica “črne” kulture Kube, tako da zvečer ne bo dolgčas.

Sledi premik proti jugu, kjer se za en dan odpravimo na treking v Sierro Maestro, kjer si
ogledamo skrivni štab Castrovih borcev. Od tu se je revolucija razširila po vsej Kubi.

Pri povratku v Havano se za tri dni ustavimo še na smislu življenja, na Cayo Coco. Pravi tropski
raj z belimi plažami in turkiznim morjem. Tako kot mora biti. Nenavadno za nas, ampak tu
imamo v programu celo ol-inkluziv.

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.
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Kuba

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, muzej ruma in Hemingwayeve sobe
4. ogled trga revolucije in prevoz v Vinales, nočitev v Vinalesu
5. jahanje po prelepi kraški pokrajini Vinalesa, kopanje v podzemnih jamah, nočitev v

Vinalesu
6. deset urni prevoz mimo Prašičjega zaliva in Playe Giron do Trinidada enega najlepših

kolonialnih mest, zvečer obisk hiše glasbe, nočitev
7. ogled mesta in kopanje na peščeni plaži, nočitev
8. enodnevni treking na Topes de Collantes, nočitev v Trinidadu
9. še en dan na playi Ancon v Trinidadu, nočitev 

10. deset urni prevoz v Santiago de Cuba središče črnske glasbe ki mu pravijo srce Kube,
nočitev

11. ogled mesta (najstarejše utrdbe Morro, pokopališča Santa Ifigenia…), nočitev
12. premik do Sierre Maestre, kjer se je rojevala revolucija, ki živi še danes, nočitev
13. treking po nacionalnem parku Sierra Maestra in ogled nekdanjega Castrovega štaba,

nočitev 
14. celodnevna vožnja do Cayo Coco kjer se začne dvodnevno ležanje na plaži
15. plaža
16. plaža
17. vožnja proti Havani, vmes postanek v Santa Clari in ogled Chejeve grobnice, nočitev v

Havani
18. prosto v Havani, zvečer pot proti domovini
19. prihod v Slovenijo
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