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1. Zaterdag 2 november Amsterdam - Havana

2. Zondag 3 november Havana

3. Maandag 4 november   Havana

4. Dinsdag 5 november  Havana - Viñales

5. Woensdag 6 november Viñales - Cienfuegos

6. Donderdag 7 november  Cienfuegos - Trinidad

7. Vrijdag 8 november  Trinidad

8. Zaterdag 9 november  Trinidad - Camagüey

9. Zondag 10 november  Camagüey - Santiago de Cuba

10. Maandag 11 november  Santiago de Cuba

11. Dinsdag 12 november  Santiago de Cuba - Sancti Spiritus

12. Woensdag 13 november Sancti Spiritus - Santa Clara

13. Donderdag 14 november  Santa Clara - Varadero

14. Vrijdag 15 november   Varadero

15. Zaterdag 16 november 

16. Zondag 17 november

17 Maandag 18 november

18 Dinsdag 19 november

19 Woensdag 20 november

20 Donderdag 21 november

21 Vrijdag 22 november

22 Zaterdag 23 november Varadero – Havana -Amsterdam

23 Zondag 24 november Amsterdam



 dag 1 Amsterdam – Havana    2 november 2013

FOX check-in service op Schiphol voor de vlucht, nonstop naar Havana, ongetwijfeld één van de mooiste 
steden van het Caribisch gebied. Aankomst en transfer naar het hotel, een sfeervol hotel in het centrum van 
Havana.

Hotel Ambos Mundos

Calle del Obisbo N. 153 y Mercaderes
In het oude centrum van de stad ligt het gezellige Ambos Mundos hotel. Hier verbleef de beroemde 
Amerikaanse schrijver Ernest Hemmingway aan het begin van de jaren dertig. In het restaurant van het hotel 
worden tot op de dag van vandaag zijn favoriete maaltijden geserveerd. Op het dakterras met bar/restaurant 
kunt u genieten van het geweldige uitzicht over de stad. In de lobby bevindt zich een altijd levendige 
pianobar. Het hotel beschikt over 52 kamers, allemaal voorzien van een volledig uitgeruste badkamer, 
airconditioning, telefoon, tv, minibar en kluisje. Sommige kamers hebben uitzicht op straat, andere bevinden 
zich in het binnen gedeelte van het hotel.



 dag 2  Havana     3 november 2013

Wandeling door het gerenoveerde stadsgedeelte van Havana, één groot openluchtmuseum met kleurrijke 
huizen, oldtimers en levendige pleintjes met muzikanten. De Cubanen zijn vriendelijk en de muziek klinkt 
vanuit hotels en vanaf bijna ieder terras. Evenals de onvermijdelijke vraag: “Buy CD?”. We maken een tocht 
met coco taxi's en we bezoeken het Havana Club Museum, waar we aan het einde van het bezoek de rum 
proeven. En uiteraard kunnen we een echte Cubaanse mojito drinken in Bodeguita del Medio, de favoriete 
bar van de beroemde schrijver Hemmingway. De rest van de tijd is ter vrije besteding. Optioneel konden we 
een stadstour maken in een klassieke oldtimer of de muziek- en dansvoorstelling Noche Cubana bezoeken.





 dag 3  Havana     4 november 2013





 dag 4  Havana - Viñales     5 november 2013

We rijden naar de provincie Pinar del Rio, de streek waar de beste tabak ter wereld groeit waarvan 
de wereldberoemde Cubaanse sigaren worden gemaakt. Hier bezoeken we Viñales, een schitterend 
natuurgebied met waterbronnen, schilderachtige bergen en fruit-, koffie- en tabaksplantages. We stoppen 
onder andere bij de grot Cuevas de los Indios, waar we een boottochtje maken op een ondergrondse rivier. 
Ook bezoeken we één van de mooiste uitkijkplaatsen van Viñales, vanwaar we een prachtig zicht hebben 
over de vallei en de Mogotes, de kalksteen rotsformatie die zo uit de grond lijken te rijzen. Overnachting 
in een sfeervol hotel, gelegen in de overweldigende natuur van Viñales.

Hotel La Ermita
Carretera de la Ermita, km 1,1
La Ermita, bekend om haar spectaculaire uitzicht over de Las Jazmines vallei van Viñales, biedt een 
unieke toegang tot de Viñales gemeenschap en de natuurlijke rijkdom van deze toplocatie in westelijke 
provincie van Cuba van Pinar del Río.
Een ruime parkeerplaats leidt naar een bescheiden receptie die uitkomt op het hart van het complex: 
een zwembad omgeven door goed onderhouden gazons, compleet met een sfeervolle open-air bar met 
gezellige tafeltjes. De faciliteiten van het hotel, inclusief de accommodaties, zijn gerangschikt rond dit 
centrale gebied. Een stenen pad leidt langs de hellingen omlaag naar de uitgestrekte vallei. Een absoluut 
ideale omgeving voor natuurliefhebbers.
Een geweldige plek om te genieten van een prachtig uitzicht op de vallei en te genieten van een Cubaanse 
cocktail of criollo maaltijd is het terras van het restaurant van het hotel, hetgeen een cottage-achtige 
interieur met koloniale motieven heeft





 dag 5  Viñales - Cienfuegos    6 november 2013

Na onze eerste echte lange reisdag komen we aan bij de schilderachtige havenstad Cienfuegos. Deze stad 
is beroemd om zijn suiker, tabak, rum en de Franse invloed, die je in de bouwstijl terugvindt. De stad 
is ooit gesticht door een Fransman en door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. De schitterende 
ligging aan de Jagua baai spreekt tot de verbeelding. We maken een korte wandeling door de straten van 
het historische centrum met zijn paleisachtige huizen, die vroeger in het bezit waren van de plantage-
eigenaren.

Hotel Faro La Luna
Carretera Pasacaballo km 18
Het 3 sterren hotel Faro Luna ligt in aan de zuidkust van Cuba, op 20 min. van de stad Cienfuegos.  
Rancho Luna is een uitstekende plek voor duikers. Faro Luna Hotel ligt dichtbij het Rancho Luna 
strand, en biedt gasten een vriendelijke service en de mogelijkheid om zich te vermaken in een prettige 
omgeving. 





 dag 6  Cienfuegos - Trinidad    7 november 2013
Vandaag rijden we een gedeelte van de route langs de kust en 
komen we langs het natuurgebied Sierra de Escambray om 
vervolgens aan te komen bij het koloniale juweeltje Trinidad. 
Deze plaats is door UNESCO uitgeroepen tot cultureel erfgoed 
en niet zonder reden! Blinkende oldtimers rijden nog steeds door 
de kleurrijke straten van het historische centrum.

Hotel  Ancon
Carretra Maria Aguilar. Ancon 
Beach
Gelegen aan de Playa Ancón, een plek van unieke 
schoonheid. De nabijheid van de Sierra Escambray 
biedt de gelegenheid te genieten van de combinatie 
van zee en bergen. Het hotel is ideaal voor mensen 
die van het historische Trinidad en omgeving willen 
genieten. 





 dag 7  Trinidad       8 november 2013

We wandelen door de smalle straten met oude gerestaureerde 
koloniale gebouwen, ooit bewoond door rijke suikerbaronnen. en 
genieten op één van de vele terrasjes van de swingende en vrolijke 
klanken van diverse Cubaanse bandjes. We proberen ook een 
Canchánchara, de typische drank van deze streek die is samengesteld 
uit een mix van rum, honing en citroensap





 dag 8  Trinidad - Camagüey    9 november 2013

Camagüey is een stad vol witgepleisterde koloniale gebouwen en barokke kerken. De plaats leent zich bij 
uitstek om er rond te dwalen in de kronkelende straatjes, waar enorme waterkruiken de huizen sieren. Een 
echte aanrader is het maken van een tocht in een fietstaxi.

Hotel Camagüey
Avenida Central  km 4,5
Het Camagüey Hotel is gelegen in de stad waaraan het zijn naam ontleent, 
4 km van het meer uitgebreide historische centrum, 564 kilometer van 
Havana stad en ongeveer 100 km van de stranden van Santa Lucía. Het 
hotel werd geopend in 1975.
De herinnering die van het hotel het meest zal zijn blijven hangen was 
de openluchtdisco die ons tot ruim na drie uur van de meest populaire 
spaanstalige discomuziek heeft laten meegenieten.





 dag 9 Camagüey  - Santiago de Cuba  10 november 2013

Vandaag rijden we naar Santiago de Cuba. Onderweg stoppen we in het pittoreske plaatsje Bayamo, de 
hoofdstad van de provincie Granma en brengen we kort een bezoek aan de basiliek El Cobre. Santiago de 
Cuba is door zijn muzikale verleden de meest swingende stad van Cuba. Levenslustige Cubaanse mannen 
spelen hier hun traditionele Son-liederen in de Casas de la Trova.
Hotel San Juan
Ave. R Pujols km 1,5, San Juan
Hotel Islazul San Juan ligt een paar minuten van het centrum vandaan. Omgeven door bomen en bloemen 
en op een paar meter vanaf Parque Historico Militar in La Loma de San Juan (San Juan Berg), plekken van 
de laatste veldslagen van de Cubaans-Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898. Zijn architectuur en vormen 
tonen de unieke Caribische aspecten. Het historische centrum ligt maar op 4 km verwijderd van het hotel. 





 dag 10 Santiago de Cuba    11 november 2013

Santiago de Cuba staat ook bekend als de bakermat van de revolutie. Hier begonnen Che en Fidel 
hun vrijheidsstrijd, die uiteindelijk leidde tot de revolutie. Het is de stad waar de familie Bacardi ooit 
begon met de wereldberoemde rum. We maken een stadswandeling waarbij we het centrale plein, 
Parque Cespedes zullen bezichtigen. Aan dit plein ligt de Catedral de la Asunción en de residentie 
van de Spaanse veroveraar Diego Velàzquez, dit is wellicht het oudste gebouw van Cuba. Tevens 
bezoeken we de Casa de Cultura en het hotel Casagranda. Het dakterras van dit hotel biedt een fraai 
uitzicht.. .





 dag 11 Santiago de Cuba - Sancti Spiritus  12 november 2013

Hotel del Rijo
Honorato del Castillo 12
Hotel del Rijo is een comfortabel hotel in koloniale stijl gelegen in het oude deel van Sancti Spiritus. Het 
hotel is verrezen op de ruïnes van een oud groot huis tussen 1818 en 1827.Gedurende de 19e eeuw was het 
de residentie van Doctor Don Rudesindo Garcia Rijo. Na een ingrijpende verbouwing werd het gebouw een 
van de meest attractieve gebouwen in de stad. De ligging van het hotel is perfect voor wie deze wonderlijke 
stad wil ontdekken, met zijn tradities en oorspronkelijke Cubaanse levensstijl. Hotel de Rijo heeft een 
fantastisch uitzicht op de Kathedraal dicht bij de brug over de Yayabo rivier. Bezoekers wanen zich terug in 
de tijd als ze door de nauwe 19-eeuwse straatjes lopen.

We hebben een lange rit voor de boeg, die door zes provincies gaat: 
van Santiago de Cuba, via Granma, Las Tunas, Ciego de Avila en 
Camagüey naar Sancti Spiritus. De weg die wordt gereden is de enige 
die Oost- en West-Cuba met elkaar verbindt en leidt door gebieden 
waar landbouw en veeteelt een belangrijke bron van inkomsten 
zijn. Onderweg zien we dan ook suikerriet- en fruitplantages. 
Sancti Spiritus is een klein en vaak vergeten stadje. Het ademt een 
echte koloniale sfeer met zijn kleurrijke gevels en hekwerken van 
smeedijzer.





 dag 12 Sancti Spiritus - Santa Clara   13 november 2013

 Hotel Los Caneyes
Avenida de los  Eucalistos y Circunvalacion
Hotel Los Caneyes is gebouwd in de sfeer van een echt Taíno-dorp, één van de oorspronkelijke 
indianenstammen op Cuba. Maar liefst 95 knusse bungalowhuisjes liggen in een setting van 
eucalyptus- en palmbomen. U vindt er een mooi gevormd zwembad en een ruim opgezet 
restaurant waar u kunt genieten van een, voor Cubaanse begrippen, uitgebreid buffet (afhankelijk 
van beschikbaarheid en bezetting). Tevens is er een winkeltje, een snackbar en zijn er kluisjes 
beschikbaar. Elke unit is uitgerust met airconditioning, tv, telefoon en badkamer met douche.

Santa Clara, de stad van Che Guevara, is ons einddoel van 
vandaag. Hier vonden de laatste zware schermutselingen 
plaats ten tijde van de revolutie. Tijdens de slag van 
31 december 1958 versloeg Che met een kleine groep 
aanhangers op creatieve wijze het regeringsleger. Deze 
overwinning bleek beslissend. De trein met soldaten en 
munitie die werd overvallen ligt nog steeds op de plaats 
van het gevecht. Het mausoleum van Che Guevara dat in 
Santa Clara ligt is voor velen tot op de dag van vandaag 
een bedevaartsoord. U brengt een bezoek aan de Tren 
Blindado en het Mausoleum.









 dag 13 Santa Clara - Varadero   14 november 2013

Hotel Melia Peninsula Varadero
ParqueNatural de Punta Hicacos
Het Meliá Península Varadero ligt aan Playa de Varadero, een van de belangrijkste toeristische 
bestemmingen in Cuba, en heeft 581 kamers. Het is gelegen in een tropische omgeving en ligt dicht 
bij het Plaza America winkel- en congrescentrum en de Varadero Golf Club. De kamers beschikken 
over airconditioning, televisie, kluisje, telefoon, minibar, zithoek en tevens badkamer met bad, douche, 
haardroger en toilet. Alle kamers hebben een balkon of terras met zitgelegenheid. We verblijven hier op 
basis van all inclusive; er zijn vier verschillende bars, waaronder een poolbar en een lobby bar en zes 
verschillende restaurants, waaronder twee buffetrestaurant en vier specialiteitenrestaurants. Er is een 
strandstoelen- en badhanddoekenservice, een snackbar aan het strand, een jacuzzi, fitnesszaal, sauna en 
tennisbaan. En er wordt yoga, tai chi en aerobics gegeven. Er is gelegenheid voor beach volleybal en niet-
gemotoriseerde watersporten zoals; kayakken, roeien, snorkelen, windsurfen, waterfietsen en een proefduik 
in het zwembad is ook mogelijk. Er zijn internetmogelijkheden, er is een theater voor de avondanimatie-
shows en je kunt aan de receptie geld wisselen.

We rijden naar één van de mooiste stranden van Cuba, Varadero. Deze beroemdste badplaats van Cuba ligt 
op een schiereiland en wordt omringd door wel 21 kilometer strand en een schitterende zee. Een ideale plek 
om heerlijk na te genieten van alle indrukken die we tijdens de reis hebben opgedaan.



 dag 14 Varadero      15 november 2013







 dag 15 Varadero       16 november 2013





 dag 16 Varadero       17 november 2013 dag 16 Varadero       17 november 2013



 dag 16 Varadero       17 november 2013



 dag 17 Varadero       18 november 2013



 dag 17 Varadero       18 november 2013



  dag 18 Varadero       19 november 2013





 dag 19 Varadero       20 november 2013









 dag 20 Varadero       21 november 2013





 dag 21 Varadero       22 november 2013



Deelnemerslijst

• De heer CJM Swaan
• Mevrouw IB Hoogeveen
• De heer CA Meijs
• Mevrouw G Meijs - Mulder
• De heer MM de Leeuw
• Mevrouw MJ de Leeuw - Zonneveld
• Mevrouw GG Tomassen - Kerkhof
• De heer G Tomassen
• De heer JMJ Sluijk
• Mevrouw Y Bruines
• De heer HTM van Ampting
• Mevrouw HMA van Ampting - Geven
• De heer A Riemens
• Mevrouw KW Riemens - Gabrielse
• Mevrouw MJ Wildeman
• Mevrouw Z van der Wal - Bruinsma
• De heer RHM Geurts
• Mevrouw JJA Geurts - van Sonsbeek
• De heer CAM Ruijs
• Mevrouw AGJM Ruijs - van Amstel
• Mevrouw M van der Heemst
• Mevrouw AC Ros



 dag 22 Varadero - Havana - Amsterdam 23 november 2013



Deelnemerslijst

• De heer CJM Swaan
• Mevrouw IB Hoogeveen
• De heer CA Meijs
• Mevrouw G Meijs - Mulder
• De heer MM de Leeuw
• Mevrouw MJ de Leeuw - Zonneveld
• Mevrouw GG Tomassen - Kerkhof
• De heer G Tomassen
• De heer JMJ Sluijk
• Mevrouw Y Bruines
• De heer HTM van Ampting
• Mevrouw HMA van Ampting - Geven
• De heer A Riemens
• Mevrouw KW Riemens - Gabrielse
• Mevrouw MJ Wildeman
• Mevrouw Z van der Wal - Bruinsma
• De heer RHM Geurts
• Mevrouw JJA Geurts - van Sonsbeek
• De heer CAM Ruijs
• Mevrouw AGJM Ruijs - van Amstel
• Mevrouw M van der Heemst
• Mevrouw AC Ros

 dag 23 Thuis       24 november 2013





Deelnemerslijst

• De heer CJM Swaan
• Mevrouw IB Hoogeveen
• De heer CA Meijs
• Mevrouw G Meijs - Mulder
• De heer MM de Leeuw
• Mevrouw MJ de Leeuw - Zonneveld
• Mevrouw GG Tomassen - Kerkhof
• De heer G Tomassen
• De heer JMJ Sluijk
• Mevrouw Y Bruines
• De heer HTM van Ampting
• Mevrouw HMA van Ampting - Geven
• De heer A Riemens
• Mevrouw KW Riemens - Gabrielse
• Mevrouw MJ Wildeman
• Mevrouw Z van der Wal - Bruinsma
• De heer RHM Geurts
• Mevrouw JJA Geurts - van Sonsbeek
• De heer CAM Ruijs
• Mevrouw AGJM Ruijs - van Amstel
• Mevrouw M van der Heemst
• Mevrouw AC Ros
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