
Kuba 
– Inte bara cigarrer och politik 

17-27 januari 2020 • Reseledare och guider: Jon Espeland, Escape, och Jan Hedberg, Skogsresor.
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Före revolutionen 1959 var Kuba en fristad för rika 

affärsmän och maffia. Havanna var känt för sina hotell 

och kasinon och många stora amerikanska lyxbilar 

rullade på stadens gator. Mycket är fortfarande sig likt 

från den tiden, särskilt i de centrala stadsområdena. 

Stadsbilden i Old Havana, den ursprungliga stadskärnan, 

är som en film från 1950-talet.

Kuba är ingen skogsbruksnation, men det finns skog 

och skogsbruk. Under den här resan besöker vi jord- och 

skogsbruket på så väl öns västra som östra sida. Det 

innebär att vi kommer att ta oss över hundra mil i väst- 

östlig riktning på Kuba. Med andra ord kommer vi att 

uppleva Kuba på lång sikt! Vi besöker bland annat den 

vackra Viñales-dalen i väster och Baracoa, en bra bit 

öster om Kuba. Baracoa är den äldsta spanska kolonin. 

Vi får uppleva tobaksproduktion och jordbruk, karibisk 

musik och härliga möten med människor. Vi får möta 

ett samhälle som befriat sig från europeiskt kolonialt 

styre och militärdiktatur, som har isolerats och upplevt 

stora ekonomiska utmaningar, men som trots det har en 

livsglad, sprudlande och gästfri befolkning.

Kuba är känt för sin välfungerande skola och vård  

och många har sett Kuba som ett land med rättvis 

fördelning av varor, en idyll i Karibiska havet. När 

kommunismen i dåvarande Sovjetunionen och Öst- 

europa kollapsade 1989 förlorade Kuba sina handels- 

partners och gick in i en djup ekonomisk kris. Många 

kubaner lever idag under fattigdomsgränsen. Detta 

kännetecknar också upplevelsen av dagens Kuba. Å  

ena sidan upplever vi de vackra, exotiska och säregna 

delarna, å andra sidan en befolkning i daglig kamp för 

att få livet att gå ihop. Det här är landet där många  

med hög akademisk utbildning väljer att arbeta  

i turistbranschen med möjlighet till bonus i form av 

dricks.

Mitt i detta välkomnar Kuba oss till gammal kultur, 

svepande musik, vacker natur, bra klimat, inbjudande 

stränder och handvalsade cigarrer, med doften av 

storheten från det förflutna, då Havanna var den 

främsta spanska staden i den nya världen. Vad som 

händer i framtiden vet ingen. Men en sak är säker:  

alla som vill uppleva ”äkta Kuba” borde resa nu!



Dag 1 – fredag 17 januari 2020 

Sverige – Havanna
Avresa från Arlanda/Landvetter/Kastrup/Oslo med Air 
France på morgonen (exakta flygtider meddelas senare, ge 
önskemål om ev anslutningsflyg/avreseort), via Paris, med 
ankomst till Havanna på kvällen lokal tid. Med 6 timmars 
tidsskillnad och en lång flygning är det bra att få ta det lugnt 
till att börja med. Vi åker därför direkt till Hotel Sevilla, som 
är centralt beläget i Gamla stan med en livfull och revolution-
erande historia. Många sevärdheter ligger inom gångavstånd 
från hotellet. Hotellet har swimmingpool, så ta med dig 
badkläder. (Mat på planet)

Dag 2 – lördag 18 januari 2020 

Havanna
Efter frukost utforskar vi Kubas huvudstad, Havanna. Gamla 
stan är med på Unescos världsarvslista. Här strosar vi på fas- 
cinerande gator och torg. La Habana Vieja (Old Havana) med 
sina magnifika byggnader och charmiga gator bär märke av 
gammal storhet. Vi äter lunch på författaren Ernest Heming-
ways Bodeguita del Medio Café där atmosfären är intim och 
exotisk. Sedan besöker vi Metropolitan Forest i Havanna och 
National Botanical Garden innan vi återvänder till hotellet och 
kopplar av i den vackra parken eller i poolen. Det finns ett 
specialerbjudande (ingår ej) på kvällen om cabaret eller annan 
konsert med middag. (Frukost och lunch ingår)

Dag 3 – söndag 19 januari 2020 

Havanna – Pinar del Rio
Idag går resan till provinsen Pinar del Rio. Längs vägen blir 
det besök och lunch på Terrazas, en park med vacker natur. 
Härifrån fortsätter vi genom nationalparken La Güira, som 
har en palmskog. Vi gör ett stopp eller två efter vägen innan  
vi anländer till den vackra Viñales-dalen där vi ska bo. 
(Helpension)

Dag 4 – måndag 20 januari 2020 

Pinar del Rio
Från Viñales kör vi ca 30 km söderut till staden Pinar del Rio. 
Namnet betyder ”tallskogen vid floden” och berättar om pro- 
vinsens vegetation. Här kommer vi att träffa anställda vid 
fakulteten för skogsingenjörer vid universitetet i Pinar del Rio.  

De kommer att informera oss om biotoper, skogar och 
skogsbruk i regionen. Vi har dagens lunch inkluderad i Pinar 
del Rio innan det blir lite sightseeing i staden och omgivning-
en. Härifrån tar vi oss till hotellet i Viñales, för middag och 
boende. (Helpension)

Dag 5 – tisdag 21 januari 2020 

Viñales Valley
Idag möter vi lokala ledare för programmet ”Yaguas-Palmas-
Tabacos”, där de använder barken på Royestonea Regia för att 
packa tobaksblad. Tobaksindustrin har lång tradition och 
exklusiva cigarrer är Kubas varumärke. Pinar del Rio är det 
viktigaste området för tobaksproduktion och den bästa 
kvaliteten kommer härifrån. Vi träffar en lokal tobaksbrukare 
och får veta mer om odling, skörd och torkning innan bladen 
levereras till cigarrfabrikerna. Vi äter lunch på en plats som 
kallas Mural prehistorico. Här finns en gigantisk målning på 
en bergsmur som symboliserar människans evolution. Vi 
kommer också att höra om skörd och användning av harts 
från lokal furu (pinus caribaea morelet) till olika produkter. 
Middag och övernattning på vårt hotell i Viñales. (Helpension)



Dag 6 – onsdag 22 januari 2020

Viñales - Havanna - Santiago de Cuba
Efter frukost går bussen till Havanna och vi flyger till Santiago 
de Cuba. Det är den näst största staden på Kuba, grundad år 
1514 och den var landets huvudstad i nästan hundra år, innan 
den flyttades till dagens Havanna. Santiago är den mest afroame-
rikanska staden på Kuba. Både rytmen och kulturen skiljer sig 
från vad vi tidigare har fått uppleva. Vi checkar in på Hotel 
Iberostar Casa Granda, som ligger mitt i centrum och är en 
utmärkt bas för att utforska denna spännande stad. Middag på 
hotellet på kvällen. (Frukost och middag ingår)

Dag 7 – torsdag 23 januari 2020 

Santiago och omgivningen
Idag besöker vi det lokala samhället Segundo Frente som 
ligger ca 70 km nordost om Santiago. Här kommer vi att 
besöka några gårdar och lära känna jordbruksproduktionen i 
regionen. Kubas inland är väl lämpat för kaffeproduktion och 
det kubanska kaffet är känt för att vara gott och smakrikt. På 
gårdarna ”La Calabaza” och ”Alcibiades Blanco Mejias” har de 
både kaffe och annan jordbruksproduktion. Vi kommer också 
att besöka en lantbruksskola i provinsen. Det kommer att 
serveras lunch längs vägen och middag på hotellet i Santiago. 
(Helpension)

Dag 8 – fredag 24 januari 2020 

Santiago - Baracoa
Baracoa ligger i Guantánamo-provinsen och är den äldsta 
staden på Kuba. Den grundades redan 1492 efter att Colum-
bus landstigit här den 27 november samma år. På vägen till 
Baracao kör vi genom staden Guantánamo, provinsens huvud- 
stad. Lite längre söderut ligger den välkända Guantánamoba-
sen där USA har haft sin marina bas sedan 1903. Vi äter lunch 
innan vi besöker Forestac Enterprise of  Baracoa, som driver 
skogsbruket i provinsen. Vi kommer att träffa människor från 
”Flora och Fauna Center” och höra om skydd och ny plant- 
ering i samband med tropiska orkaner som ibland slår till i 
området. Orkansäsongen är från juni till oktober-november. 
De kraftfulla orkaner som drabbar Kuba genereras av det 
varma sommarvattnet i Karibiska havet. Boende på hotell i 
Baracoa. (Helpension)

Dag 9 – lördag 25 januari 2020 

Baracoa - Santiago
Efter frukost reser vi tillbaka till Santiago de Cuba. Vi äter 
lunch i Santiago och sedan blir det sightseeing i staden där 
kubanska revolutionen inleddes. Det var här som Fidel Castro 
och hans män gjorde sin första attack mot ett militärt läger den 
26 juli 1953. Castros folk tog namnet 26 juli-rörelsen, och den 
1 januari 1959 tog revolutionärerna makten över landet. Vi 
reser tillbaka till Havanna med flyg. Från flygplatsen åker vi  
till Hotel Sevilla, som vi blev bekanta med redan de första 
dagarna av resan. (Frukost och lunch ingår)

Dag 10 – söndag 26 januari 2020 

Havanna - Amsterdam
Vi påbörjar resan hemåt. På morgonen kommer det att finnas 
ledig tid innan vi tar oss till flygplatsen för avresa till Europa 
tidigt på eftermiddagen. Återresa går med KLM till Amster-
dam. (Frukost ingår)

Dag 11 – måndag 27 januari 2020 

Ankomst Arlanda/Landvetter/Kastrup/Oslo
Vi landar i Amsterdam på eftermiddagen lokal tid och tar oss 
vidare till våra respektive städer i Sverige/Danmark/Norge. 
(Mat på flyget till Amsterdam)



Kuba
Geografi
Kuba ligger bara 170 km från södra spetsen av Florida (Key 
West). Landet består av huvudön Kuba, den mindre ön Isla  
de la Juventud (Ungdomsön) och 1 600 småöar. Sammanlagt 
motsvarar öarnas yta knappt en fjärdedel av Sveriges. Ön 
Kuba är den största i Karibiska havet, 125 mil lång och bredd 
från 31 till 191 km. Det bor 11,3 miljoner människor på Kuba, 
varav 2,2 miljoner i huvudstaden ”La Habana” (Havanna).

Fidel Castro
Att denna lilla stat sedan revolutionens seger den 1 januari 
1959 har stått emot alla hot och ekonomiska bojkotter av sin 
mäktiga granne, Förenta staterna, har fascinerat och förvånat 
en hel värld. Guerrillasoldaten och presidenten Fidel Castro 
har blivit en symbol som den orädda ledaren som talar mot 
den stora makten. Fidel Castro föddes den 13 augusti 1926 
och dog 25 februari 2016. Han överlämnade ordförandeskapet 
till sin 6 år yngre bror Raúl 2006 på grund av sjukdom. Den 
19 april 2018 tog Miguel Diaz-Canel över som president. Han 
föddes 1960 och är den första presidenten som föddes efter 
1959-revolutionen.

Che Guevara
På Kuba skapades legenden Che Guevara. Ernesto Guevara, 
nyutexaminerad argentinsk läkare, var på en rundtur i Latin- 
amerika och blev upprörd över de sociala orättvisor han 
upplevde. När han kom till Mexiko 1955 träffade han Fidel 
Castro som från sin exil planerade en väpnad revolution i sitt 
hemland. De två blev båda ledare i den kubanska revolutio-
nen. Smeknamnet ”Che” kommer från den argentinska 
termen ”che” vilket är en slags pausformatering.

Ekonomi
Idag påverkas Kuba ekonomiskt av det tidigare Sovjetunio-
nens sammanbrott och dessutom bojkottar Förenta staterna 
landet, trots Barack Obamas tidigare insatser för att normal-
isera förbindelserna. För den vanliga befolkningen är det brist 
på de flesta saker. Turismen står inför stora utmaningar och 
tyvärr finns det förseningar och kapacitetsproblem. Men 
landet är grönt och frodigt, gästvänligt och exotiskt - och mitt 
i politiska problem och materiell knapphet bjuder kubanerna 
in till en kulturell upplevelse.



Anmälan
Komplett anmälan görs på blankett som finns på Skogsresors hemsida www.skogsresor.se eller beställs via 
telefon från Jan Hedberg, 070-671 72 22. Komplett anmälan innebär att blanketten har skickats in tillsammans 
med kopia på pass samt att anmälningsavgiften 2 500 kr/person satts in på bankgiro 5251-4908, Skogsresor.

Frågor kring resa och program
Kontakta Jan Hedberg, 070-671 72 22, jan@skogsresor.se  
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Fakta om resan 

Pris vid 30 deltagare: 
Grundpris: 35 850 SEK/pers. 
Tillägg för enkelrum: 2 580 SEK. 

I grundpriset ingår:
• Flygresor med Air France/KLM från Sverige/Norge 

via Paris/Amsterdam till Havanna, t/r
•  Flygskatt på cirka 3 267 kr (med förbehåll för  

ändringar)
•  Inrikesflyg på Kuba, t/r Havanna – Santiago de Cuba
•  Visum för Kuba
•  Nio nätter på turistklasshotell, tre-fyrastjärniga.
•  Måltider som nämns i programmet, 1 st drycker, för 

alla inkluderade måltider
•  Transport och entrébiljetter
•  Engelsktalande lokal guide
•  Svensk/norsk reseledare

Detta ingår ej:
•  Tips/dricks på Kuba, ca 50 euro/pers
•  Avbeställnings- och reseförsäkring

OBS!
Priserna gäller under förutsättningen att gruppen 
består av minst 30 deltagare. Minimum 30 deltagare 
för genomförande. Vi reserverar oss för förändringar 
enligt allmänna resevillkor. 

Reservation för ändringar i programmet och kostnader. 
Cirka fem veckor före avresa gör vi en avstämning för 
att kontrollera om priset behöver justeras mot aktuella 
valutakurser samt antal deltagare.


