Rundrejse på Cuba
13. til 27. december 2017

Af Heidi Kornholt & Thomas C. Krohn, Stenløse, Danmark

Forord
Du sidder med en beskrivelse af vores rundrejse på den vestlige del af
Cuba. Det er ikke en fyldestgørende rejseguide til Cuba. Vi har kun skrevet
om det, vi har set, hørt og oplevet.
Vi håber, du kan bruge den som inspiration, hvis du vil besøge Cuba, men
med det forbehold, at din oplevelse naturligvis kan være en helt anden.
Vi rejste med Travelbird, og alle overnatninger samt enkelte af udflugterne
var booket hjemmefra. Som tillæg til turen havde vi desuden valgt privat
transport mellem de forskellige byer, vi besøgte.
Cuba er et fantastisk land med dejligt livsglade mennesker, høj musik,
dans, lækker rom og en ualmindelig smuk natur.
Heidi og Thomas
tkr@familien-krohn.dk
www.thomasckrohn.dk
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Onsdag den 13. december
Starten på en spændende tur til Cuba begyndte meget, meget tidligt
onsdag den 13. december 2017. Vi stod op kl. 2.50 for at nå i lufthavnen
og med et fly til Amsterdam kl. 6.00. Vi var i luften en time, og havde 5
timers ventetid i Schiphol, før turen gik videre mod Havanna – en 11 timer
lang flyvetur over Grønland, ned over Canada og langs den amerikanske
østkyst. Heldigvis også en tur med masser af underholdning og servering.
Vi så filmene ‘The Black Tower’ og ‘Kong - Skull Island’ og fik flere måltider,
rødvin og store cognac’er!
Vel ankommet til Cuba måtte vi igennem immigrationskontrollen, og helt
uventet blev ens bagage gennemlyst, og vi selv måtte igennem en
sikkerhedskontrol nøjagtigt, som hvis vi skulle ud og flyve. Uden for
lufthavnen blev vi mødt af dejlig lun luft, synet af en masse palmer, og vi
var noget overrasket over, at der var helt nye Hyundai taxaer i lange
rækker. Noget som blev muligt på Cuba efter 2013, hvor der blev åbnet op
for import af biler.
Selvfølgelig var der også
masser af de gamle
amerikanertaxaer fra 50’erne
og en mængde gamle Ladaer.
En mindre charmerende ting
ved alle de gamle biler er dog
benzinosen, som er markant
nogle steder.
Vi boede i et område i
Havanna kaldt Vedado på
Paseo på 5.sal i et 3sengsværelse med eget
badeværelse. Har var både TV
(ikke at vi har brugt det),
elkedel, køleskab og føntørrer.
Ting, som vi ikke havde regnet
med ville være der, når vi nu
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havde valgt Casa Particulares, som svarer til Bed-and-Breakfast, hvor man
er indkvarteret hos en privat familie i et af deres ledige værelser.
Efter et simpelt aftensmåltid med øl og mojito på den nærmeste
restaurant var det tid til at krybe i seng kl. 22 cubansk tid - efter at have
været på farten i 24 timer.
Torsdag den 14.december
Efter en god nats søvn var det op kl. 7. Morgenmaden blev serveret kl. 8 af
ejeren af lejligheden. Lækker frisk frugt, hjemmelavet smoothies,
toastbrød og parisertoast. Og selvfølgelig kaffe og te.
Klokken 9 blev vi hentet af en guide og kørte sammen med ham ind til den
gamle bydel i Havanna. Undervejs på køreturen fortalte han om det, vi nu
kørte forbi – og om Cuba.
Kulturelt er Cuba, og Havanna i det hele taget, en smeltedigel.
Befolkningen afstammer fra udvandrede spaniere, importeret arbejdskraft
fra Kina og ikke mindst 1 million slaver fra Afrika. Alle disse kulturer har sat
deres præg på landet. I dag består befolkningen af 65% hvide, 25%
blandede og 10% sorte.
Efter at være sat
af i Havana Vieja,
som er den gamle
bydel, stod den på
tre timers guided
gåtur rundt i det
gamle kvarter.
Vi slentrede rundt
til fire pladser og
en masse gamle
og smukke
bygninger, mens
guiden
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speedsnakkede om historien, kulturen og bygningerne. Overraskende var
guiden glimrende til engelsk og havde en enorm viden og kunne svare på
alle vores spørgsmål.
Vi startede på
Plaza de la
Catedral, hvor vi
blev taget med ind
i katedralen
Catedral de San
Cristobal de la
Habana, bygget
1748-67. En
utrolig smuk
katedral, som
trods sit simple
ydre har et
fantastisk
lysindfald, som gør, at katedralen er lyst op i flotte farver fra de farvede
mosaikvinduer.
Ved siden af katedralen ligger Cafe Amarillo, hvor vi blev vist ind i den
indre gård for at se på byggestilen. Den er opbygget efter arabiske
principper, som så mange andre bygninger i Havanna, med en indre gård
med åbent op til himlen, så det kommer til at virke som en aircondition,
nøjagtig ligesom de riads vi har boet i og set i Marokko.
På vejen videre var vi på besøg i Taller Experimental de Grafica - en
kunstworkshop, som fungerer som et levende værksted med mulighed for
at hilse på kunstnerne og købe deres værker.
Vi gik også forbi universitetsbygningen, som er af nyere dato og
arkitektonisk ikke passer ind i det gamle bybillede. Det har man dog
forsøgt at rette op på, ved at den nederste del er blevet beklædt med
sten, mens den øverste del består af glas, og dermed spejler de gamle
bygninger. Desuden har man tilført et klokketårn bygget i samme stil, som
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det oprindelige tårn fra den bygninger, der stod der før, universitetet blev
bygget.
På Plaza de Armas, som er den ældste plads i Havanna, fra 1520’erne, gik
vi forbi Palacio de Los Capitanes Generales, som oprindeligt var beboelsen
for den øverstkommanderende i Havanna. Derefter et besøg på
mindesmærket for
grundlæggelsen af
Havanna og et kig
til fortet Castillo
de la Real Fuerza,
som blev bygget
1558-77, og i
starten fungerede
som hjem for den
øverst
kommanderende.
På Plaza de San
Francisco de Asis
så vi Iglesia y
Monasterio de San Fransisco de Asis, som blev bygget af englænderne som
en protestantisk kirke i de 11 måneder, hvor Havanna var besat af
englænderne i 1608. Den nåede dog aldrig at fungere som kirke, da
englænderne forlod Havanna igen samme år. I dag huser bygningen
Museo de Arte Religioso, og den bruges til diverse klassiske koncerter.
På gåturen videre gjorde vi stop ved et gammelt fint apotek, hvor
krukkerne stadig står på hylderne langs væggen hele vejen rundt i lokalet.
Vi gik også forbi Coche Mambi, som er en togvogn, som tidligere blev
brugt som præsidentvogn.
Sidste stop på turen blev Plaza Vieja, som er blevet fuldt restaureret efter
årtusindeskiftet. Husene rundt om pladsen findes i alle byggestile fra
1500-tallet og op til det forrige århundrede.
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Her sluttede
guiden med at
give de sidste
briefinger om
valuta. Der er to
typer valuta i
Cuba. Cubanske
pesos, som er den
oprindelige valuta,
og så den nye
valuta CUC (Cuba
Pesos
Convertibles). Der
er en fast kurs for
de to valutaer, og de kan begge bruges, men turister vil normalt bruge
CUC. Når man får penge tilbage, skal man dog være opmærksom på, om
man får den rigtige valuta tilbage. Hvis man betaler med sedler, som har
monumenter på, skal man have penge tilbage med monumenter på, og
hvis man betaler med penge med portrætter, skal man have penge tilbage
med ansigter på.
Efter den guidede tur trængte vi til lidt at drikke, og vi fandt en hyggelig
cafe på første sal i et af de omkringliggende huse med udsigt over pladsen.
Altid dejligt med en øl og en tonic.
Umiddelbart ved siden af cafeen lå et skørt museum Museo de Naipes for
spillekort, hvor vi så alverdens forskellige spillekort gennem tiderne. Det
var ganske gratis.
Vi fandt også Museo del Ron, men valgte ikke at gå ind, da museet ikke
blev anbefalet klart i vores guidebog.
Herefter fulgte vi Calle Mercaderes og Calle Obispo med mange underlige
butikker og masser af souvenirbutikker. Vi faldt over Cafe Paris til vores
frokost og fik gode mojitos til at slukke tørsten i. For øvrigt samme sted,
som flypersonalet fra vores fly havde valgt at indtage deres frokost.
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Bagefter gik vi
videre af Calle
Obispo til Parque
Central, hvor der
er udsigt til
Capitolio National,
som tidligere var
sæde for den
cubanske kongres,
men nu huser
Cuban Academy of
Sciences. En
bygning bygget
med US Capital
som forbillede.
Vi gik videre mod vandet og passerede Museo de la Revolucion, hvor vi
udefra kunne se gamle fly, tanks - og missiler. Samtidig er den motorbåd
udstillet, som Castro og de andre revolutionære brugte for at komme til
Cuba. Den er bevogtet 24 timer i døgnet af militæret. Tidligere hed det sig
for at undgå at frihedssøgende landsmænd kunne komme til at sjæle
båden til at flygte i. Men den er placeret i et glasbur indenfor et område
med jerngitter, så den er ikke nem at komme til.
Vi fortsatte over
Plaza de Marzo
forbi statuen af
General Maximo
Gomez, til vi
nåede fortet
Castillo de San
Salvador de la
Punta ved
havneindløbet til
Havanna ved
promenaden
Malecón. Det er et
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af de to forter, som blev bygget på hver side af indløbet til at beskytte
byen mod pirater og andre uønskede gæster. Fortet er bygget i 1589-1600
og overfor ligger det andet fort Castillo de Los Tres Santos Reyes Magnos
del Morro med et fyrtårn, som er blevet bygget til senere. Lidt længere
inde af havneindløbet ligger en anden borg Fortaleza de San Carlos de la
Cabaria, bygget fra 1763-1774. Efter det blev bygget, blev Havanna ikke
indtaget fra vandsiden mere.
Vi kørte for 5 CUC
med en rystende
og faldefærdig
Lada-taxa op til
sidstnævnte fort
og betalte 6 CUC
per person for at
komme ind på
fæstningen. Det er
et dejligt fredfyldt
sted, og man kan
nyde stilheden
efter en larmende
dag i centrum af
Havanna. Her er masser af kanoner, tykke forsvarsmure, hyggelige
gårdhaver, store træer og en panoramaudsigt uden lige over Havanna. I
havneindløbet flød pelikanerne rundt. Vi så et våbenmuseum,
garnisonskirken samt et museum for Che Guevara og hans indtagelse af
Cuba sammen med Fidel Castro. Tankevækkende, at de ville lave en
revolution for at vælte en diktator, hvorefter de selv indfører et andet
slags diktatur.
Cuba har tre store frihedshelte, som de dyrker i stor grad, og som har
næsten et religiøst islæt. Den første er José Marti, som ledte den første
uafhængighedskrig sidst i 1800-tallet. De to andre er Che Guevara og Fidel
Castro. Der er billeder af alle tre i gadebilledet, hyldesttekster til dem og
mange museer over deres bedrifter. Fidel ledte Cuba fra revolutionen i
1959 til 2008, hvor han overlod magten til sin bror Raul Castro. Che
Guevara blev en del af regeringen efter revolutionen bl.a. som
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industriminister. Han deltog i yderligere en revolution i Bolivia og blev her
dræbt i 1967. Che Guevara var oprindelig fra Argentina og havde ingen
forudgående tilknytning til Cuba, og alligevel er han den mest elskede
person i Cuba og tilbedes nærmest som en helgen. Derfor er det også lidt
specielt, at man fra Che Guevaras museum har udsigt til en gigantisk
kristusfigur af nyere dato, der står i bydelen Casablanca og kan ses fra
Havanna havn på den modsatte side.
Vi nød
solnedgangen
over byen fra
fortet, før vi kørte
med en fin
gammel, rød
amerikanerbil
retur til Havannas
centrum og fik et
superlækkert
aftensmåltid på
Restaurant
O’Reilly 304
bestående af
tacos med
oksekød. Restauranten skulle også være kendt for at lave lækre drinks – vi
nøjes dog med en øl og en super dejlig hjemmelavet Lemonade.
Endelig tog vi meget mætte af dagens indtryk en taxa retur til vores
værelse. Guiden havde anbefalet, at vi kørte med taxa rundt i Havanna, da
busserne ikke er til at regne med – måske kommer de, måske gør de ikke.
Vi nåede omkring et ”supermarked” tæt på lejligheden, hvor vi blev mødt
af lange, lange rækker at den samme vare. Du kan få én slags af hver type
vare! Her købte vi en lille flaske rom, så vi kunne lave nogle gode Cuba
Libre til aftenhygge på værelset, mens vi spillede Mr. Jack.
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Fredag den 15. december
Vi vågnede tidligt og tog afsted på dagens eventyr allerede 8.30. Til fods
gik vi langs Paseo et par kilometer op til Plaza de la Revolución, som reelt
“bare” er en meget stor, ret kedelig asfalteret plads. Ud mod pladsen
ligger flere regeringsbygninger bl.a. Ministerio del Interior, som har det
velkendte billede af Che Guevara på facaden og ordene Hasta la Victoria
Siempre (altid mod sejr). En anden bygning har i tilsvarende stil Camilo
Cienfuegos billede på facaden med ordene Vás Bien Fidel (Du gør det godt
Fidel).
På den anden side af vejen
ligger Memorial a José Marti.
Den består af et højt tårn på
138,5 meter, hvilket er
Havannas højeste bygning, og
en 17 meter høj marmorstatue
af Marti, som ud over at være
poet og intellektuel, stod for
cubanernes frihedskamp mod
spanierne i slutningen af 1800tallet. Det var mere
imponerende. Man kan komme
op i tårnet, hvilket vi dog ikke
følte trang til.
Omkring tårnet og
regeringsbygningerne fløj et
stort antal kæmpefugle, som vi
først troede, var ørne af en slags, men som vi senere lærte var gribbe! Det
var højdepunktet for os at se de store fugle svæve højt over os.
Vi bevægede os forbi de stærkt bevogtede regeringsbygninger bag Marti
monumentet, Comité Central del Partido Comunista de Cuba, og blev
ovenikøbet af en vagt med fagter og spanske gloser bedt om at gå over på
den anden side af fortovet. Man måtte åbenbart ikke komme for tæt på!
Vi var på vej til Necrópolis Cristóbal Colón, en kæmpe kirkegård på 56
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hektarer. Og vi fik
godt nok lov til at
gå langt for at nå
frem til den
eneste indgang for
turister på
nordsiden! Men
det er et
imponerende sted
og gåturen værd.
Vi hvilede benene
på trappen ved
Capilla Central,
som er et kapel placeret i midten af kirkegården. Herfra tog vi synet af de
vildt mange gravsteder ind. Hvide marmor gravsteder og monsulæer så
langt øjet rækker – og nogle er virkeligt pyntede og store af slagsen.
Vi besøgte bl.a. gravstedet for Senora Amalia Goyri også kendt som La
Milagrosa (the micraculous one), som døde under en fødsel den 3. maj
1901. Hendes grav er den mest besøgte på kirkegården, fyldt med
blomster – og flere stod i kø for at sætte en blomst og bede ved hendes
grav, da vi var der. I mange år efter hendes død besøgte hendes mand
graven flere gange om dagen, og han bankede altid på graven med en af
de ringe, låget til gravstedet har og bevægede sig baglæns væk fra graven,
så han kunne se gravstedet så længe som muligt. Da gravstedet blev åbnet
flere år senere, var Amelias lig uforandret og babyen, som blev lagt ved
hendes fødder, lå efter sigende i hendes arme. Det er baggrunden for, at
hun i dag besøges af så mange cubanere, og at man mener, det bringer
held for især gravide at bede ved hendes grav, banke med en af ringene på
gravstedet og gå baglæns væk derfra.
Fra kirkegården gik vi ad C23 ind mod et område i Havana Vedado, hvor vi
kunne se, at der ville ligge mange restauranter. Vi gik igennem en have,
hvor de solgte Coppelia is, som åbenbart er vældigt populært på Cuba.
Rigtigt mange stod i kø. Vi var dog mere frokostsultne og fandt efter lang
tids søgen en lille restaurant tæt ved Malecón og Monumento a las
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Victimas del Maine. Vi fik virkelig lækker kylling på spyd med peberfrugt og
løg, de traditionelle ris og bønner samt bananchips – og dagens Mojito/øl.
Kendetegnende for hele dagens vandring gennem Havanna var, at vi så de
dele af byen, hvor cubanerne selv bor, og som for det meste ikke er
særligt godt vedligeholdt. Nogle steder er det decideret slum og
ghettoagtigt. Andre steder er det trøsteløse russiskinspireret
betonbyggerier, som står side om side med gamle spanskinspirerede
villaer, der i fordums tider har været mondæne og virkeligt smukke.
Indimellem mødte vi dog også flotte istandsatte huse. Sikken en by det
ville være, hvis det var muligt at få alle disse smukke huse sat i stand.
Vi ville bagefter
have besøgt Hotel
Nacional, som
fremhæves som et
af Havannas mest
fine og ikoniske
hoteller med front
mod det caribiske
hav, men det var
lukket. Måske det
har taget skade i
den slemme orkan
i september 2017,
hvor mange huse
ved Malecón blev
ødelagt og stod lukkede uden vinduer, mens vi var der. Der var derfor ikke
hverken restauranter eller butikker åbne langs havnepromenaden, mens vi
gik der. Vi så i øvrigt også rigtigt mange gribbe ved et af højhusene i
området – vildt mange!
Langs Malecón gik vi forbi Plaza Tribuna Anti-imperialista, som ligger lige
foran den amerikanske ambassade. Den blev bygget i 2000, og man har
bl.a. opstillet i dusinvis af flagstænger, som gør det umuligt fra afstand at
se ambassaden, hvis man sætter flag på flagstængerne. De skulle dække
for de nyheder, amerikanerne dengang viste med lysreklame på
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husmuren, og som
den cubanske
regering ikke var
interesserede i, at
den cubanske
befolkning skulle
se. Men absurd at
se flagstænger i
det antal placeret
med en meters
afstand fra
hinanden.

I bagende sol gik vi “hjemad” langs Malecón, hvor det brede fortov mange
steder er hullet og bulet af tidens mange bølger, der er slået over den
tykke mur, som adskiller det caribiske hav fra Havanna. Inden vi gik tilbage
til vores casa var vi forbi en cafe og fik is og noget koldt at drikke – de
lokale sodavand er supergode! Hjemme på værelset fik vi hvilet de ømme
ben efter 14,5 km gåtur med te, hjemmebragte småkager og senere en
Cuba Libre på altanen, hvor vi sugede livet udenfor ind, mens solen gik
ned.
Aftensmaden fik vi lokalt på Area +53, som er en restaurant på 1. sal med
udsigt over havet, hvis man sidder på terassen. Vi valgte dog efter en dag i
det fri at sidde indendøre i aircondition og høre julemusik, mens vi fik giga
lækre Daiquris, virkelig god mad og en 7-årig Havanna Club til at skylle det
hele ned med til sidst.
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Overnatning i Havanna:
Casa Barbara, Paseo 77 apt. 5-c.
Frokost:
Cafe Paris, Obispo 202, OK spisested med levende musik, 10-20 CUC.
Parrilla, på C19, Billigt og meget lækkert, levende musik. 8-15 CUC.
Aftensmad:
La Ciconita, på Paseo tæt ved vandet, ikke noget specielt. 15-20 CUC.
O’Reilly 304, Rigtig lækkert og kendt for sine hjemmelavede tacos og
gode drinks. 8-15 CUC.
Area +53, på Paseo tæt ved vandet, god mad og gode drinks, 12-20
CUC.
Cafe:
Cafe D La Esquina, hjørnet mellem Paseo og C5, god is og hyggelig
terrasse.
Cafe på Plaza Vieja, huset ved siden af Museo de Naipes på 1.sal, god
udsigt over pladsen fra balkonen.
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Viñales
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Lørdag den 16. december
Sidste morgen i Havanna blev nydt med morgenmad og morgensol på
terrassen, indtil vores chauffør meldte sin ankomst lidt efter kl. 9. Vi kørte
i en lille Hyundai de 181 km til Viñales.
Turen tog godt 3 timer ad motorvej og landevej. Vi lærte, at alle køretøjer
åbenbart er tilladt på motorveje på Cuba – lige fra cykler, hestevogne,
knallerter til biler, lastbiler, busser osv. På landevejen fra Pinar del Rio var
der flere og flere hestevogne på vejen, som fik trafikken helt ned i gear. På
den sidste del af motorvejen og i særdeleshed efter Pinar del Rio var det
tydeligt, at vi var kommet til tobaksland. Chaufføren fortalte, at det er
årstid for at plante nye tobaksplanter, og spredt i landskabet er store
bygninger til produktion af cigarer, mens de stråtækte mindre huse er til
tørring af tobak.
Vejene er generelt helt fine, men med uventede huller og ujævnheder.
Heidis ur fortalte efter køreturen, at hun har gået op ad 27 trapper - alene
pga den ujævne kørsel. Det skal så trækkes fra de 8 km, uret fortæller, vi
skulle have gået i løbet af dagen.
Som vi nærmede os Viñales blev landskabet mere bakket og frodigt. Vi
kørte langsomt forbi udsigten over dalen, som er virkelig, virkelig smuk –
og fremmedartet med sine “mogotes”, som er frodige grønne og stejle
bakker/klipper, der står ret op og ned i landskabet.
Vi blev sat af ved vores næste “hjem”, casa particulares, i Villa Niurkis,
hvor en familie med børn bor ved siden af det ene hold bedsteforældre.
De har en skøn lille baghave, tagterrasse, høns gående i haven og to små
hunde.
Værelset er mere spartansk end i Havanna og består af to dobbeltsenge,
et lille bord, en stol, køleskab og badeværelse.
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Da det var
frokosttid gik vi
hurtigt ud for at
finde en
restaurant i den
lille by, hvilket
ikke var noget
problem, da der er
mange
restauranter på
hovedgaden – og
sidegaderne. Vi
endte på El Olivo,
hvor vi fik italiensk pasta. Det var supergodt. Mætte gik vi gennem
hovedgaden, Salvador Cisneros, for at orientere os, forhøre om
tourmuligheder og købe drikkelse med “hjem”. Vi var også på et lille
marked, hvorfra vi købte et par souvenirers: Fine håndskårne kolibrier af
palmetræ.
Efter at have slappet lidt af på værelset gik vi til El Jardin Botanico de las
Hermanas Caridad y Carmen Miranda, en botanisk have med orkidéer og
andre eksotiske blomster og planter. Det er dog ikke mange planter, som
blomstrer på denne årstid. Men sammenlignet med hovedgadens høje
musik fra de
mange
restauranter er
det fredsfyldt og
dejligt at gå rundt
– og ikke mindst
at nyde en
vellavet daiquiri,
mens en lille
kolibri kom forbi
og havde en rede
næsten lige over
hovedet på os.
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Det var et af målene med ferien at komme til at se kolibrier. Vi så også
andre fugle i haven, bl.a. en blålig en med røde ben og på størrelse med en
solsort. Dertil kom, at også tre papegøjer og en træ-rotte boede i haven – i
bur.
Vi gik herefter en lille kilometer ud ad byen, som dog blev ved og ved med
at have huse på hver side af vejen. Mange løse hunde løber rundt, og over
hovederne på os svævede rigtigt mange gribbe – kæmpe fugle!
Hjemme igen nød vi et par timers afslapning på terrassen med læsning,
inden det igen var tid til at finde noget aftensmad. Vi endte på Casa Dago
og fik cubansk mad, Thomas fik is og vi fik begge en drink til dessert.
Thomas fik prøvet en Havana Club Reserva, som klart kan anbefales som
en af de bedste fra Havana Club. Vi gik gennem Hovedgaden hjemad. Den
var fyldt med boder, som solgte mad og drinks – og der var høj musik
foran kirken, som udgør et torv midt i byen. Det var vi dog for trætte til at
ville udforske videre. Vi gik i stedet hjemad for at komme tidligt i seng.
Søndag den 17. december
Vi startede igen dagen tidligt med morgenmad kl. 8. Til forskel fra de
sidste tre dage fik vi scrambled eggs, mango smoothies og noget
kageagtigt udover frisk frugt, brød og toast med ost.
Kl. 9 var vi parate
til dagens tour til
Valle de Palmarito
lige uden for
Viñales. Vi havde
en guide på, som
var ved at
uddanne sig til
turistguide, en toårig uddannelse
med fokus på at
lære engelsk og et
andet
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fremmedsprog (fransk, tysk eller italiensk), historie og geografi. Han var
ret god til engelsk, og det var derfor meget lærerigt også for os, især da
der kun var os og to andre med rundt.
Så snart bebyggelsen stopper udenfor Viñales, begynder
tobaksplantagerne. Det er fra september til december sæson for at plante
tobaksplanter, som bliver høstet i foråret. De bliver forspiret og plantet
ud, når de er 20-30 cm høje, og når de høstes, er de blevet 1-1,5 m høje.
Dalen er i det hele taget meget frodig og bliver brugt til at dyrke mange
andre grøntsager som majs, bønner og kartofler.
Vi begyndte turen med et besøg hos en kaffefarmer og fik forklaret,
hvordan det er manuelt hårdt arbejde at plukke kaffebønnerne fra
kaffebuskene. Bønnerne er kun gode, når de er røde, og derfor skal man
hver dag alle buskene igennem for at plukke de modne kaffebønner. De
bliver så lagt til tørre i solen i ca. 24 dage, før de bliver ristet ad flere
omgange og til sidst kan kværnes til kaffe. Thomas fik en smagsprøve, og vi
købte en flaske bønner med hjem. Ja, det var i en brugt vandflaske, at de
solgte kaffen ☺
Derfra gik turen til
en tobaksfarm,
hvor vi fik vist,
hvordan man
laver cigarer.
Styrken af
tobakken
bestemmes af,
hvilken blade man
bruger.
Topskuddene er
de stærkeste og
mindste blade,
mens de nederste
blade er de største og dem med den mildeste sm ag. Når planten bliver
omkring en meter høj skæres toppen af, og planten stopper med at vokse i
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højden, men bladene bliver fortsat større. Når de når den rigtige størrelse
høstes planten. Det blev forklaret, hvordan bladene fra planterne hænger
til tørre i tobakshusene i 3-4 måneder, før de er klar til den videre
forarbejdning. Bladene bliver lagt oven på hinanden og sprinklet med en
blanding af bl.a. rom og honning (en blanding, som er en hemmelighed og
varierer fra familie til familie). Derefter skal de ligge og trække i et år i en
stor pakke med palmeblade rundt om. Først herefter bliver de rullet hårdt
sammen og bliver så til cigarer af prima kvalitet. Den cigar vi så blive lavet,
blev rullet af tre blade, hvor stænglen var fjernet, da den indeholder
størstedelen af nikotinen. Når cigaren er rullet, lægges et pynteblad
yderst. Herefter skal den tørre i et døgn, før den kan ryges. Thomas
prøvede en af dem – og vi købte seks med hjem! En meget mild cigar, som
ikke kradsede eller brændte i munden. Cigarer skal ikke inhaleres.
Bagefter gik turen videre ud i Viñales dalen med den storslåede natur og
de blødt formede og grønne Mogotes som smuk, smuk kulisse.
Vi så bl.a. mange
slags træer
undervejs. En hel
del avokadotræer,
bananpalmer,
kokospalmer – og
vi så også
ananasplanter,
som jo er frugten
på en slags
agavelignende
kaktus! Det
største træ, vi så,
var en flere
hundrede år gammel Ceiba (kapoktræ), som er et helligt træ bragt til
landet af de afrikanske slaver. Under træets rødder var en slags alter med
en mængde forskellige voodoo lignende ting på. Vi fik også set mange
Royal palmer, som er Cubas nationaltræ – det er et højt palmetræ med
hvid stamme. Vi så også et kæmpe termitbo og flere mindre, en gigantisk

22

© RosenHill

myretue, mange
fritgående høns
og ænder i
smukke farver og
passerede en del
heste og giga
store okser.
Tilbage i Viñales
fandt vi internetforbindelse og
frokost på
Restaurant Cine.
Dejligt at se lidt
opdateringer fra DK – og at kunne sende en fødselsdagshilsen til niece
Laura. Bagefter slappede vi af på terrassen ved vores Casa med en Cuba
Libre, inden vi gik op til La Ermita, som er et fint hotel, der ligger på
toppen af bjergene på den modsatte side af byen, end hvor vi havde
tilbragt formiddagen. Wow – sikken en udsigt! Det var den 2,5 km stejle
gåtur værd. Vi fik også de til dato stærkeste drinks med rom – en daiquri
og Cuba Libre, som vi hyggede os med indtil solnedgangen og udsigten
blev endnu mere fortryllende.
Inden lyset forsvandt helt, gik vi tilbage til Viñales og fandt Restaurant
Oscar – det billigste sted, vi har spist, men hvor vi fik det mest lækreste,
møreste og velsmagende krydrede oksekød i form af Ropa Vieja. Der er
tilsyneladende ingen sammenhæng mellem pris og kvalitet, så det er lidt
en joker at vælge en restaurant, som kan servere et godt måltid. Vi
sluttede af med en Havana Club Reserve, før vi sluttede dagen på
terrassen med denne dagbog, læsning og cikademusik.
Mandag den 18. december
Vi valgte igen at stå tidligt op til morgenmad kl. 8, så vi kunne komme
afsted på nye eventyr. Vi fandt en taxachauffør, vi havde talt med søndag,
og som havde tilbudt os at tage os med på en rundtur til de lokale sights,
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som Viñales
tourbussen
stopper ved.
Sidstnævnte
koster 5 CUC pr.
person, mens
taxien kostede os
20 CUC til lige
præcis de steder,
vi gerne ville se.
Generelt er der
fire måder at
komme rundt på i
Viñales. Man kan gå, og en del af det, som man skal se, ligger også inden
for gåafstand – men husk det er meget varmt i solen, og man skal være
parat til at få mange kilometer i benene. Man kan også cykle, hvis man kan
finde en cykeludlejning. Det meste ligger inden for den rækkevidde. Tredje
mulighed er tourbussen, der kører som en hop-on-hop-off bus, og som
besøger alle de steder, som er værd at besøge, men det tager i alt 9 timer
at nå rundt og se alle sights. Endelig kan man tage en taxa. Alle køretøjer
på fire hjul er potentielle taxier, så der er mange, der tilbyder at køre en,
hvor man nu skal hen. Det er altid en god ide at aftale pris på forhånd.
Ellers er man pludselig fanget. Vi vil også anbefale, at man tager en officiel
taxa, som er de eneste, der lovligt må køre med turister og som betaler
afgift til staten for at gøre det. Støt dem!
Vi begyndte turen med at se Cueva del Indio, som ligger ca. 5,5 km nord
for Viñales. Det er en lang kalkstensgrotte med flotte stalaktitter. Grotten
munder ud i en underjordisk flod, hvor en båd tager turisterne med på en
sejltur en kilometer, hvor vi fik udpeget formerne af bl.a. en fisk, et
kranium, ansigtet af en indianer, en krokodille og en omvendt
champagneflaske i stenene langs ruten. Grottens udmunding med
hængende planter foran var umådelig flot. Efter udmundingen slutter
floden brat i et mindre vandfald, men heldigvis var der nok hestekræfter i
båden til at holde den på den rigtige side. Det var en rigtig flot og god
oplevelse, og godt, at vi kom som nogle af de første på dagen. Vi fik fortalt,
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at når cubanske turister
besøger grotten, så larmer de
rigtigt meget – og har ofte også
musik med, som de spiller
undervejs. Vi satte meget pris
på, at de øvrige turister på
stedet alle var tyske – og stille.
Så hvis man vil nyde stilheden,
så skal man komme tidligt på
dagen, inden turisterne fra
Havanna, som kommer ved
frokosttid. Det koster 5 CUC pr.
person at komme ind.
Næste stop var ved Palenque de
los Cimarrones, som er en
håndlavet grotte, hvor flygtede
slaver fra datidens
sukkerplantager gemte sig. I dag munder grotten ud i en restaurant. Vi
valgte kun at se restauranten og indgangen til grotten i stedet for at betale
de 3 CUC pr. person for at tage den 10 minutters tur gennem grotten.
Tredje stop var ved Hotel los Jazmines, som ligger smukt ca. 4 km. Syd for
Viñales oppe i højderne på vejen til Pinar del Rio. Her er en pragtfuld
udsigt over dalen,
tobaksplantagerne
og bjergene på
den modsatte side
af dalen.
Mural de la
Prehistoria var
fjerde stop ca. 4
km vest for
Viñales. Mural de
la Prehistoria er et
120 meter langt
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maleri på en bjergside, som en Leovigildo Gonzalez Morillo har designet i
1961. Det tog 18 personer fire år at færdiggøre – og forklaringen må være,
at hele maleriet består af striber, hvilket på afstand giver en sjov effekt.
Maleriet bliver malet op hvert fjerde år, og vi kunne se reb, der hænger
ned, hvor malerne sidder og maler. I øjeblikket var de ved at male alle de
røde farver op. Maleriet består af simple tegninger af snegle, dinosaurer,
sømonstre og mennesker, og det hele skal symbolisere evolutionsteorien.
Vi havde ikke behøvet at se klippevæggen og maleriet helt tæt på – og
dermed at betale de 3 CUC pr. person. Det havde for os været
tilstrækkeligt at se det på afstand, hvilket man godt kan.
Sidste turstop begyndte på en grusvej nogle kilometer på den anden side
af bjerget med Mural de la Prehistoria. Taxichaufføren havde skaffet os en
lokal guide, som for 30 CUC ville tage os op til Los Aquaticos, som ligger
870 meter over havet. Oprindeligt var området kendt for dens få
indbyggere, som mente vand har healende egenskaber. Det tog os ca. 45
minutter at gå i dalen og “klatre” op til første stop på bjerget ved et blåt
hus, hvor vi fik limonade og styrket os med en vild flot udsigt over dalen til
at kunne klare de sidste ca. 30 minutters gåtur, som var endnu mere stejl
end første del. Pyh, hvor vi var helt våde af sved, da vi nåede målet: En
fabelagtig, fantastisk og helt igennem pragtfuld udsigt over Viñales dalen.
Gigantisk ”wow”, hvor smukt, stille og vidunderligt. Et sted, vi meget gerne
vil tilbage til – og også gerne vil overnatte i det fri. En lokal paraglider, som
talte godt engelsk,
fortalte at han
havde haft et par
med oppe og sove
om natten, og at
himlen der er fyldt
af et stort hav af
stjerner. Han var
udover os den
eneste, der var på
besøg på toppen.
En perle!
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Tre timer senere var vi nået ned til hovedvejen igen, hvor vi igen blev
hentet af “vores” chauffør Mr. Michel, som er tidligere professor i engelsk,
men som havde valgt i stedet at leve af at køre taxi. Han tjente 40 CUC om
måneden som professor, og kan tjene væsentligt mere ved at køre taxi –
selvom han skal betale 1.000 CUC til staten blot for at måtte køre med
turister. Der er mange ulovlige taxichauffører, som meget gerne vil køre –
og nogle af dem er måske også billigere – men de risikerer store bøder,
hvis de bliver stoppet af politiet med turister. Vi valgte at give Michel
ekstra 10 CUC som tak for hjælpen med guide og for ulejligheden ved at
skulle køre en omvej og hente os igen senere.
Tilbage i Viñales syntes vi, at vi havde fortjent drinks og crepes med
chokolade, som så også gav sig ud for frokosten den dag udover de par alti-en kiks på toppen af bjerget. Vi besøgte igen restaurant Dago og fik også
en lækker hhv. Daiquri og Pina Colada.
Vel hjemme igen
på vores casa fik vi
vasket bjergstøvet
af os og slappet
lidt af, inden vi
begav os ud for at
finde aftensmad.
Vi endte igen på
restaurant Oscar
og nød hver en
portion lækre
bananchips og
dernæst hhv.
deres specielle
krydrede oksekød (koster 3,5 CUC!) med en Mojito og et grillspyd med
kylling og gode grøntsager med en cubansk øl. Alt i alt en middag til 16,35
CUC inkl. drikkepenge.
Her er rigtigt mange løse hunde, og tilsyneladende har de alle et sted at
bo. Vi så f.eks. denne aften tre hunde løbe sammen for så ved en tværvej
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at gå hvert til sit. De er meget rolige, og kommer også gerne og snakker,
hvis man kalder på dem. Ellers generer de ikke.
Nu slutter vi så igen dagen på terrassen ved vores casa med hhv. en Cuba
Libre og Havana Club Reserva i lyden fra cikadernes sang og aftenlivet i
lokaletområdet. Vi kommer til at savne Viñales!
Men vi kommer næppe til at savne de mange myg, som fik suget blod fra
os i dalen. Myggene er mikrosmå og næsten ikke til at se, og de gav især
Heidi nogle vildt store rødt hævede myggestik nedad benene.
Overnatning:
Villa Niurkis, Street Rafael Trejo 7a.
Frokost:
Restaurant L’Olivo, Salvador Cisneros no 89, god italiensk restaurant.
Priser fra 8-15 CUC.
Cafe Cine, Ceferino Fernandez, OK standard restaurant med udendørs
servering. Priser fra 5-10 CUC.
Aftensmad:
Casa Dago, Viradeles 2000, god billig mad med fin servering. 8-10 CUC
per ret.
Restaurant Oscars, Adela Azcuy, lækker mad, trods det billige udseende,
specielt kan deres to menuer anbefales. Retter på mellem 5 og 10 CUC.
Cafe:
La Ermita, Carretere de la Ermita, Gode stærke drinks, og utrolig udsigt
til solnedgang.
Casa Dago, Viradeles 2000, gode pandekager og gode drinks.
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Cienfuegos
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Tirsdag den 19. december
Rejsen videre fra Viñales til Cienfuegos begyndte tidligt kl. 8.10, hvor vi
blev hentet af en Folkevogn Jetta. Turen på ca. 410 km varede 5,5 timer.
Heidis fitnessur mener, at vi har gået op ad 22 trapper i dag – og gået i alt
15 km. På nær to trapper opad og måske 8 km i alt skyldes resten de
hullede veje. Affjedringen var dog betydeligt bedre i denne bil end på
turen fra Havanna. Vi fik også begge sovet lidt.
Landskabet ændrede sig, efterhånden som vi nærmede os Cienfuegos. Fra
tobaksplanter til græsningsarealer for kvæg og til store marker med
sukkerrør. Uden for Cienfuegos kørte vi en strækning på 10 kilometer,
hvor der ikke var meget andet end marker med sukkerrør. Disse bliver
brugt til udvinding af sukker og fremstilling af rom.
Ankommet til Cienfuegos blev vi
taget hjertevarme og godt imod
på Hostel El Zafiro med deres
helt egen velkomstdrink
bestående selvfølgelig af rom,
lemon og blå curacau. Vi fik
også hjælp til at få booket en
tur til onsdag, selvom vi ikke
taler spansk, og de ikke taler
mange ord på engelsk. Meget
kan man nå med få ord, tal og
fagter. Hostel El Zafiro har 3-4
værelser, en superhyggelig
gårdhave og egen bar. Vi bor på
næste vej parallelt fra
hovedstrøget og meget tæt på
Parque José Marti i centrum af
byen.
Efter at have indkvarteret os og nydt velkomstdrinken gik vi på jagt efter
lidt let at spise, men det viste sig ikke at være helt let at spotte
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spisestederne i byen. Det lykkedes dog at finde et hyggeligt lille spisested,
hvor vi valgte at spise lidt stegte bananer, brød og frugt til ingen penge.
Bagefter kunne vi bedre koncentrere os om at se os omkring på pladsen
Parque José Martí, som er omkredset af flotte bygninger. Blandt andet står
Arco de Triumfo, en mini-triumfbue som symbol for Cubas uafhængighed.
Catedral de la Purisma Conceptión Church fra 1869 kan ses fra det meste
af byen. Teatre Tomás Terry og Colegio San Lorenzo fra 1920’erne fylder
på den ene langside. På den anden fylder især Casa del Fundafor, som er
den ældste
bygning og Palacio
de Gobierno, hvor
regionsregeringen
holder til. I det
vestlige hjørne af
pladsen modsat
katedralen finder
man Casa de la
Cultura Benjamin
Duarte, en
neoklassisk
bygning med
meget fine
marmorgulve og
et tårn med jerntrapper op, hvorfra man kan se ud over det meste af
Cienfuegos og bugten ud for byen. Bygningen er ved at blive sat i stand
indenfor – væggene er ved at blive malet, som de oprindeligt var, og
gulvene bliver repareret. Til 1 CUC pr. person bestemt et besøg værd. Vi
nød i hvert fald udsigten derfra.
I guidebogen står, at hvis Cuba har et Paris, så vil det være Cienfuegos
med sit elegante franske islæt. Byen blev optaget på Unescos
Verdensarvsliste i 2005.
El Bulevar var vi op og ned ad et par gange – og det bliver nok også til
nogle gange i morgen. Den er fyldt med egentlige butikker, som vi ikke har
set det før på Cuba.
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Ved solnedgangs
tid gik vi ned for
enden af en mole
for at nyde
udsigten. Ihh, det
var flot med
mørke skyer og en
orange
solnedgang over
vandet. På bøjer i
vandet sad et par
skarver og tørrede
deres vinger. Og
så er det altså
stadig henad 27 grader trods den overskyede himmel her sidst på dagen!
Aftensmaden fandt vi på Restaurante El Criollit. Vi blev fanget på vejen og
vist til restauranten, som vi valgte at spise på. Rigtig fin mad – hummer og
kylling inkl. en god Mojito og Presidente øl.
Nu sidder vi i gårdhaven og nyder endnu en Cuba Libre, læsning og
opdatering af dagen der snart er gået.
Onsdag den 20. december
Vi stod tidligt op klar til morgenmad kl. 7 og afhentning i endnu en
gammel Lada kl. 7.45 – så gammel, at chaufføren startede bilen ved at
kortslutte ledningerne under rattet! Målet var Laguna Guanaroca, som er
en indsø sydvest for Cienfuegos og et beskyttet naturreservat. Vi gik med
en guide og en gruppe på 15 turister gennem en skov for at komme til
vandet, hvor vi blev fordelt med tre i hver af de små både, som blev roet
af en lokal. Hver af bådene sejlede så ud for især at se flamingoer. Det var
virkelig et vidunderligt flot syn at se de fine store fugle, som er ca. 1,25
meter høje – og som går rundt i vandet. Lagunen er under en meter dyb,
så flamingoerne kan gå på bunden de fleste steder. De enten går eller
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flyver. De
svømmer ikke. Vi
så flere flokke og
også flere flokke i
luften – et
fantastisk syn og
vildt at opleve.
Vi så desuden grå
og hvide hejre,
flere skarver og en
ørn ved søen, som
er indkredset af
mangrove træer,
som gror i vandkanten.
I land igen gik vi gennem en skov med mange forskellige slags træer – bl.a.
Güira træer, hvis frugter bruges til at lave maracas. Selve indmaden bliver
stadig ifølge overleveringer brugt til fertilitetsbehandling. Legenden siger,
at der engang var et par, som fik en søn. Manden blev efterhånden jaloux
på sønnen, som han syntes kvinden brugte for meget tid på. Manden slog
derfor sønnen ihjel og gemte ham i en maracasfrugt. Da kvinden fandt ud
af det, græd hun naturligvis, så tårnene landene på frugten og sønnen. Tja,
hvorfor det så skulle kunne give bedre fertilitet, meldte historien så ikke
noget om. Eller
måske der er
noget, vi ikke
fangede!
I skoven langs
søens kant så vi
orange krabber,
som bor i huller og
laver noget
lignende
muldvarpeskud.
Flere forskellige

33

© RosenHill

slags myrer blev også udpeget.
Bladskærermyrer bærer blade
ned under jorden i deres bo og
er kendt for at kunne ødelægge
haver på kort tid. Bladene
bruger myrerne til at dyrke
svampe på, som de bruger til at
fodre deres larver med. Og vi så
også flere spændende fugle –
bl.a. flotte spætter, en lille en
med fint gult hoved og den blå
med de røde ben – ja altså, vi
fik ikke fat i de spanske navne!
Turen rundt med guide kostede
10 CUC pr. person og taxituren
kostede 20 CUC – chaufføren
ventede de ca 2 timer turen
varede.
Tilbage i Cienfuegos fik vi en Piná Colada på El Zafiro, inden vi gik på
opdagelse i butikkerne på El Bulevar mest af nysgerrighed for at se, hvad
tøj og sko koster. Importerede mærker er ikke billige – Puma sko ligger
f.eks. på 55-65 CUC, mens en del almindeligt tøj som f.eks. bluser kan fås
til 10-12 CUC. Det var dog først på en sidevej, Calle 29, med boder fra
Parque Jose Martí helt ned til havnen, at vi valgte at købe et par cubanske
souvenirers med hjem.
Til frokost valgte vi igen at besøge Restaurante Villa Maria, og vi blev
bestemt ikke skuffede. Vi fik en kæmpe schnitzel med ris, salat og brød og banan chips og Malanga chips til forret!
Vi slog mave med romsmagning i gårdhaven på El Zafiro – forskellen på en
Havana Club Reserva og en Havanna Club 7 anno skulle afprøves. Og det er
faktisk svært at afgøre, hvad der er bedst. Men da reservaen koster
mindre end det halve, så siger det da lidt om, hvad der nok er det bedste
køb.
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Da vi om eftermiddagen ved 16-tiden drog ud igen, blev vi fanget af et
vivar af mennesker lige uden for vores casa. En kæmpe kran skulle løfte
nogle airconditionanlæg op på taget af et hotel, som er ved at blive sat i
stand. Det var et tilløbsstykke, og noget mange åbenbart aldrig har set før.
Der stod rigtigt mange tilskuere og optog hele forløbet på deres
mobiltelefoner – som de fleste på Cuba har.
Vores gåtur gik langs Paseo del Prada og Malecón langs vandet ud til Punta
Gorda, som ligger på en tange i bugten. På vejen dertil passerede vi
Palacio de Valle, som er bygget i 1917 efter marokkansk forbillede og
ligner et palads fra 1001 nats eventyr. Vi nåede helt ud på spidsen i Centro
Recreativo la Punta, som er en slags have med en bar og restaurant – og
en panoramaudsigt over bugten og solnedgangen, som vi var kommet for
at se. Og den var virkelig smuk. Vi så desuden en del pelikaner dykke, på
vandet og flyvende. Super sjovt at se.
Vi tog en cykeltaxi
retur til centrum
for 4 CUC. Han
satte os af ved en
restaurant, Brisas
del Mar, han
anbefalede. Vi
blev ført til
tagterrassen, hvor
man bliver mødt
af en skibsstævn!
Vi fik så lov til at
sidde bagerst i
“stævnen” ud
mod vandet med en fantastisk udsigt. Man kan også sidde længere inde i
“skibet” med aircondition. Og det var superlækker mad.
Dagen sluttede igen i gårdhaven på El Zafiro med noget koldt at drikke,
dagbog og læsning.
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Overnatning:
Hostel El Zafiro, Ave 56, 3314
Frokost:
Restaurante Villa Maria, på Calle 33 mellem Av. 46 og 48. Super god lille
restaurant med god betjening og store portioner. Retter til priser på ca.
10 CUC.
Aftensmad:
Restaurante El Criollit, På calle 35 mellem 56 og 58. OK, lille restaurant
med levende musik. Mulighed for at få mere ris, hvis man ikke bliver
mæt. Retter på priser 8-10 CUC.
Restaurante Brisas del Mar, på Calle 35 mellem Avenue 42 og 44. Super
god restaurant, som ligger helt ud til vandet. Mange forskellige retter –
både fisk, skaldyr og alt i kylling, svin og okse. Kæmpe portioner inkl.
salat, lækre kiks, ris efter eget valg og så den hovedret, man har valgt,
samt afsluttende dessert, hvis man er til det. Alle retter på priser fra 1015 CUC.
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Trinidad
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Torsdag den 21. december
Turen fra Cienfuegos til Trinidad begyndte ca. Kl. 9, hvor vi blev hentet i en
Peugeot – den bedste bil, vi endnu har kørt i. Landskabet over bjerge,
bakker og langs det caribiske hav var meget smukt. Vi mødte mange
cowboys undervejs – i hvert fald mænd på heste, med sporer og
cowboyhatte på. Turen tog lidt mere end en time.
Vi blev mødt med en jordbærsmoothie og måtte vente i den hyggelige
gårdhave fyldt med planter og flere gyngestole, indtil vores værelse var
gjort rent og vi kunne rykke ind. Casa Tona ligner ikke meget fra vejsiden,
men er indenfor meget elegant indrettet med bl.a. en fin stue med antikke
møbler. Værelset er også indrettet med fine gamle møbler, og der er højt
til loftet. Det er en ældre dame, som tydeligvis ejer huset og har andre fra
familien til at hjælpe sig med de 5-7 værelser, og de er ved at bygge 2. sal
på den bagerste del af bygningskomplekset, så de kan have flere turister
boende. På den måde mindede det mere om et hotel end et privat hjem,
vi boede i.
Trinidad er tidligere spansk koloniby, hvor man føler sig hensat til 1850.
Ikke uden grund er byen på Unescos verdensarvsliste. Byen har i den
gamle bydel toppede brostensgader og meget fine pastelfarvede huse i
forskellig forfatning. I midtbyen er husene superfine, mens de bliver mere
og mere faldefærdige, når man når ud i sidegaderne. Men charmerende er
det alt sammen
altså. Der er en
alletiders
stemning med
musik og
selvfølgelig særligt
salsarytmer fra de
mange
restauranter og
barer. Her er også
mange små
markeder til ære
for turisterne med
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træting, blikting, keramik, håndarbejde og smykker. Det er vores indtryk
efter den første gåtur rundt i byen.
Vi besøgte bl.a. Plaza Mayer, som er byens vigtigste torv i den historiske
bydel. Her ligger kirken Igesia Parroquial de la Santisma Trinidad, som vi
gik ind for at se. Det er en spartansk indrettet kirke, men med fine detaljer
rundt om kring. Der var også et stort krybbespil sat op med figurer. Rundt
om torvet ligger en hel del museer i smukke bygninger fra 1800-tallet. Ved
siden af kirken og torvet ligger en trappe, som bringer minder fra den
spanske trappe i Rom. Langs den ene side står blomstrende træer, et par
barer serverer gode drinks og både barområderne og trappen i øvrigt er
draperet af både
turister og de
lokale, der sidder
og er på
internettet. Det er
nemlig ét af de få
steder i byen, at
det er muligt at
komme på nettet
med sit nautakort.
Det måtte vi
selvfølgelig også
akkompagneret af
en Daiquiri.
Frokosten valgte vi at gå nogle hundrede meter efter på Restaurante
Guitarra Mia. En restaurant fyldt med musik. Ikke kun med en god
guitarist og sanger, som underholdt, men også med guitarer på væggene –
og da vores hovedretter kom var en node formet med en slags aioli
udover, at der stod en kiks formet som en guitar i rettens grønsagsmos. Ja,
selv den ting de kommer med regningen i var formet som en guitar. Og
maden: Den var super, supergod og velsmagende. Vi kom til at bestille
forret – det skulle vi ikke have gjort!
Alt for mætte gik vi mod Iglesia de Santa Ana, som er en kirkeruin – ifølge
guidebogen er der tale om et hjemsøgt kirketårn fra 1892, som efter
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mørkets frembrud også ser spøgelsesagtig ud. Der ligger en lille hyggelig
plads overfor, hvor man kan sidde under palmetræerne for at finde
skygge.
Herfra gik vi mod Parque Céspedes, som viste sig at være endnu et super
hyggeligt torv med blomster pergulaer i midten. Der lå en mindre kirke,
noget der vist er kommunekontoret og et fint hotel.
Efter at have slappet af med en cola og læsning i gårdhaven gik vi på en i
guidebogen anbefalet aftentur, mens solen var på vej ned over byen. Det
gjorde de farvede huse endnu smukkere. Turen begyndte på Plaza Meyer
med kig på kirken. Herfra gik vi til en anden kirke tæt på, Convento de San
Francisco de Asis, og videre ud i den del af Trinidad, hvor de almindelige
borgere bor i meget forskellige slags huse, og hvor der også så ud til at
være meget forskellige standarder for både indretning og rengøring.
Særligt på Calle
Juan Manuel
Márquez så vi en
række
regnbuefarvede
mindre huse, som
i aftensolen var
umådeligt
charmerende og
smukke. Bjergene
i baggrunden her i
udkanten af
Trinidad er
bestemt også
værd at se og tage
ind.
Efter gåturen slappede vi igen af på værelset med en Cuba Libre og lidt
mere læsning, før vi begav os ud i aftenen til Terraza Trinidad Colonial,
hvor vi på gåturen havde besluttet, at vi ville spise aftensmad. Men vi var
bare ikke særligt sultne, så spiste meget lette småretter og en lille dessert
– og fik endnu en fantastisk lækker Daiquiri og en Cerveza øl.
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Vi sluttede aftenen efterhånden sædvanen tro i gårdhaven på vores ’nye
casa’ med Cuba Libras, læsning og dagbog.
Fredag den 22. december
Vi stod op til “sædvanlig” tid for ikke at komme ud af rytmen. Vi spiste
derfor morgenmad igen ved 8-tiden, men tog den i dag mere med ro i det
hele taget.
Vi begav os ud i
Trinidads
hyggelige og
farvestrålende
gader og gjorde
første stop ved
Museo Nacional
de la Lucha Contra
Bandidos, som
ligner en kirke
med det
pastelgule
klokketårn og også
har været et
konvent for San Francisco de Asís. I dag er det et museum for de
revolutionsgrupper i området, som Fidel oplærte, og som bekæmpede de
illegale kontrarevolutionære grupper i området. Våben, billeder og også
en bil og båd fra den tid er udstillet.
Klokketårnet var det også muligt at gå op i og på tre forskellige etager få
flotte kig ud over Trinidad, havet og bjergene. De mange forskelligartede
og vidunderlige udsigter er i sig selv meget mere værd end den ene CUC,
som det koster at komme ind på både museet og op i tårnet.
Bagefter besøgte vi Galeria de Arte, som ligger i et flot hus på torvet, Plaza
Meyer, hvor lokale kunstnere udstiller deres malerier. Vi dvælede længe
ved én af kunstnernes malerier, som vi begge rigtigt godt kunne lide over
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temaerne træer
og skyer. Først
spurgte vi til
prisen på nogle
små
stregtegninger. Så
købte Heidi et af
dem til 10 CUC og
fik et lille et med
gratis. Bagefter gik
vi tilbage og
spurgte til prisen
på de større
egentlig malerier,
men desværre var de fleste allerede solgt. Vi kunne have købt et mindre til
500 CUC, men det gjorde vi ikke. Vi fik malerens kontaktinfo, og blev
opfordret til at kontakte ham, hvis vi gerne ville have malet noget i retning
af de, der var solgt. Måske gør vi det, når vi kommer hjem! Tjek Reynier
Borell García ud på reynierborrell.com!
Ovenpå besøget måtte vi have en Daiquiri – og besøgte igen Terraza
Trinidad Colonial. Bagefter gik vi rundt om Museo Histórico Municipal, som
vi gerne ville have besøgt. Men det er desværre lukket om fredagen. Vi gik
derfor hjem med de erhvervede tegninger, før vi gik mod Restaurante
Cubita, hvor vi fik
fantastisk
velsmagende stegt
malanga og en
mindre heldig
brochetta til
deling. Til at
opveje frokosten
var vi på Dulcinea
ved siden af, en
bager, og købe
forskellige
tørkager til

42

© RosenHill

prøvesmagning hjemme i gårdhaven med en kold cola til og over et par
spil Mr. Jack. Kagerne smagte godt! Nogle af dem smager næsten som
vanillekranse!
Kl. 15.30 blev vi hentet af en lokal guide, som skulle give os en rundvisning
i byen og fortælle om Trinidads historie og bygningerne i den gamle bydel.
Det var vældigt interessant, selv om vi havde set de fleste steder rundt på
egen hånd. Men vi så meget mere at vide om Trinidad. Byen har som
andre steder på Cuba været præget af en voldelig historie, pirater,
slavehandel og den klassiske med, at de rigeste har bestemt og bygget de
smukkeste bygninger.
Vi besøgte bl.a.
Casa Templo de
Santeria Yemayá,
som rummer et
alter for gudinden
for havet,
Yemayá, og indgår
i den cubanske
religion Santeriá
af afrikansk
oprindelse. Når
man bekender sig
til Santeriá skal
man et år gå helt i
hvidt hver dag, før
man så igen selv kan bestemme, hvad man går i.
Ved torvet foran Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos var vi på
Café Don Pepe og få en af deres kaffespecialiteter. Thomas fik en slags
iskaffe, mens Heidi fik varm chokolade. Begge dele var rigtigt godt. Caféen
er privatejet.
Mange restauranter og cafeer på Cuba er i dag privatejede, hvor de så skal
betale en fast afgift til staten. Modsat de regeringsejede har de som
hovedregel et større udvalg og bruger bedre råvarer. I år har turisterne
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desværre svigtet Cuba, så der er langt færre turister her i december end
normalt. Måske skyldes det Trump, måske orkanen i september. Det vil
sikkert betyde, at en del restauranter får det svært i den kommende tid,
da afgiften til staten skal betales og er den samme, uanset om der er
gæster i restauranten eller ej. En typisk månedsløn for en almindelig
cubaner ligger på 25-30 CUC. Guiden fortalte, at hun normalt har
rundvisninger flere gange om ugen, men her i december havde hun kun
haft en.
Dernæst gik turen til Giroud,
som er en restaurant/bar, hvor
vi skulle på cocktailworkshop og
lære at lave Mojito, Daiquiri
Frappe, Pina Coláda og en
Trinidadspecialitet:
Canchanchara med honning. Og
alt sammen med meget rom!
Wow, hvor var de gode, og
wow hvor kunne Heidi specielt
godt mærke rommen helt ud i
tåspidserne! Vi er specielt
blevet glade for Daiquri Frappe,
hvor vi i dag har lært at Frappe
betyder maskinknust is. Men
Girouds Pina Coláda er altså
også helt igennem vidunderlig!
Således i rigtigt godt humør sluttede rundvisningen med kaffe og
coctailworkshop, som var en del af vores rejseprogram. Vi gik derfra videre
til Restaurante La Ceiba, som ligger i en gårdhave på terrassen under
bladene fra et gigantisk Ceibatræ. En af deres specialiteter er kylling i
honning og lemon sauce, som Heidi prøvede med stor tilfredshed. Super
god restaurant.
Nu slutter vi dagen i gårdhaven i “vores” casa – med endnu en rom, vi har
købt tidligere i dag. Guiden mente, at den bedste rom fra Cuba i øjeblikket
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er Ron Santiago de Cuba til knap 8 CUC, mens bartenderen mente det er
Ron Mulata 15 år, men som til gengæld koster 75 CUC.
Lørdag den 23. december 2017
Sidste dag i
Trinidad brugte vi
på en heldagstur
til Topes de
Collantes, som
ligger i Sierra del
Escambray
bjergene, som er
Cubas næststørste
bjergkæde.
Bjergene er dog
ikke så høje. Det
største er 1.156
meter. Men der er
til gengæld mange af dem, så det går op og ned på vejene! De er samtidig
meget frodige, og udover alle mulige træer og blomster er der plantager af
forskellig slags, hvor de lokale dyrker alt fra bananer, peanuts, bønner, ris,
appelsiner, lemon, papaya, kartofler, kaffe mv.
Vi kørte med en lastbil, hvor ladet var indrettet med sidesæder, så det var
en tur hele dagen i det fri og med meget frisk og dejlig kølig bjergluft.
Første stop var ved en udsigtsplatform med pragtfuld udsigt over såvel
bjergene, Trinidad, Playa Ancón (den bedste badestrand tæt på Trinidad)
og selvfølgelig det blå, blå Caribiske hav.
Næste stop var ved Centro de Visitantes, som markerer indgangen til
Topes de Collantes, hvor det er muligt at købe kort og guidede ture til alle
hjørner og vandfald i området. Der ligger også et kæmpe tidligere
tuberkolose sanatorium, som er bygget i Baptista-tiden. I dag bliver det
brugt som sanatorium og til genoptræningsophold for cubanske soldater.
Flere steder tæt på står desuden ruinlignende større bygninger, som der
tilsyneladende ikke har været penge til at gøre færdige. Det ser ret trist
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ud. Ved centeret
er også et solur,
som dog ikke
direkte viser tiden.
Man skal se, hvor
skyggen lander og
så lægge et eller
andet til eller
trække noget fra,
som det står
forklaret på en
tavle, på spansk.
Ret spøjst.
Tredje stop var på et kaffemuseum, hvor der står redskaber brugt til at
producere kaffe med. Vi fik – igen – forklaret processen og demonteret
redskaberne, som dog var væsentligt større end hos den kaffebonde, vi
besøgte i Viñalés. Ved fjerde stop så vi en kaffeplantage i en dal i bjergene,
hvor der også var mange frugttræer. Vi blev også budt på smagsprøver af
deres afgrøder og på
hjemmelavet peanutsslik, en
slags barer med peanuts og
honning, med peanuts og mælk
og med moste peanuts og
sukker. Vi købte et par med.
Femte stop bragte os endelig
frem til hovedattraktionen i
bjergene. Vi skulle gå ca. 3,5
kilometer især nedad bakke
gennem junglen til et vandfald,
som hedder Salto del Carburni.
På vejen så vi mange fine fugle
– og det lykkedes flere gange at
se bl.a. latterfugle og Cubas
smukke nationalfugl tocororo,
som udtales ligesom dens sang.
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Ankommet til
bunden af
vandfaldet skulle
vi gå stejlt opad
en stige, våde sten
og mudrede stier
for at se det
storslåede
vandfald strømme
fint ned ad
bjerget. Derefter
kunne vi gå ned
igen til bunden af
vandfaldet, hvor
det var muligt at svømme. Vi sprang over! Vandet var ret koldt – og
stenene meget glatte. Men det var supersmukt og også returturen med,
som gik samme vej tilbage, men så bare opad. Pyh, der kom lungerne og
benene på overarbejde, og vi var helt sveddryppende varme, da vi nåede
toppen efter 3,5 km og stigninger svarende til 110 trapper (af 16 trin hver)
ifølge Heidis Garminur! Men igen: Det er virkelig flot og fantastisk natur at
være i, og igen så vi flere smukke fugle.
Heidi stiftede også bekendtskab med et ukendt insekt, som stak hende i
armen og efterlod en stor brod. Av. Guiden mener, at det kunne være en
bille, men i hvert fald ikke noget giftigt. For de har ikke giftige eller farlige
dyr på Cuba. De største vildtlevende dyr er dådyr og vilde hunde. Det
virkede som et voldsomt mygstik og tog nogle uger at slippe af med.
Guiden var i øvrigt meget god til engelsk, og han svarede meget gerne på
alle vores spørgsmål om fugle, vandfaldet, naturen, kulturen og så delvist
om det politiske setup, som du ikke får nogle cubanere til sådan uden lige
at sige deres ærlige mening om. Vi lærte, at der er demokratiske valg på
Cuba. Befolkningen stemmer kandidaterne ind i regeringen, og det er så
regeringen der vælger, hvem der skal være præsident. De har dermed
også en god ide om, hvem der bliver præsident, når Raul Castro går af den
19. april 2018.

47

© RosenHill

Guiden fortalte videre, at internettet er problematisk på Cuba, men han
var blot glad for, at det var der. Som os, så skal han også købe et kort med
en times adgangstid på og derefter finde et sted med wifi. Han var selv
typisk på internettet et par gange om ugen, og brugte mest tiden med
Facebook og YouTube. For blot et par år siden havde han ikke kendskab til
Facebook. Man kan købe kort til internettet (et Nauta-kort) i Etecsas
butikker, som er det lokale teleselskab, eller hos forskellige ‘forhandlere’ i
gadebilledet, som er personer, som har købt en større mængde kort, og
derefter sælger dem for en overpris. Typisk koster et kort 1 CUC hos
teleselskabet, mens gadesælgerne sælger det for 2-3 CUC. Kortet er til en
time online, så man kan logge af og på flere gange, da den kun tæller aktiv
tid på nettet. Det har et login nummer og en loginkode, som man skraber
frit, når man får kortet. Husk at tjekke, at det kort, som du køber, ikke er
skrabet. På de såkaldte hotspots kan det være problematisk at få adgang,
hvis der er for mange, der er lokket på, da Etecsas kapacitet ikke er så stor.
Det gælder om, at prøve at finde et tidpunkt, hvor der er få personer i
området. Typisk tidligt om morgenen eller om eftermiddagen. Om aftenen
er der som regel mange.
Sidste stop på turen var en
restaurant i bjergene, hvor vi fik
sen frokost ved 15.15-tiden
godt sultne efter dagens
strabadser. Vi var tilbage i
Trinidad ca. 16.30.
Vi skulle så skynde os op mod
Iglesia de Santa Ana og en
butik, vi havde set første dag i
Trinidad, hvor de sælger flere
forskellige slags rom. Vi købte
to Mulata rom med – mærket
skulle ifølge bartenderen på
Giroud være den bedste i Cuba.
Og netop Giroud besøgte vi igen
efter et bad. Vi skulle have en
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Pina Colada, som ubetinget er den bedste vi har fået på Cuba. Mums.
Mums. Mums. Bagefter spise vi på Restaurante El Dorado, som lå tæt på
vores case. Restauranten er indrettet som fine spisestuer med gamle
møbler i mørkt træ med hvide duge og fin servering. Vi fik (igen) Ropa
Vieja. Også Mums. Et pigeband spillede på stedet, som var rigtigt gode.
De sidste timer sidste dag i Trinidad brugte vi godt trætte i gårdhaven med
et glas rom ☺

Overnatning:
Casa Toña, Street Piro Guinart 159
Frokost:
Restaurante Guitarra Mia, Jesus Menendez 19, meget hyggelig
restaurant med rigtig god mad og levende musik. 8-15 CUC.
Restaurante Cubita, Antonio Maceo 471, god atmosfære, men maden
kunne have været bedre, 8-15 CUC.
Aftensmad:
Terraza Trinidad Colonial, Rubén Martínez Villena 90A, hyggelig
tagterrasse, gode drinks, 8-15 CUC.
Restaurante La Ceiba, P Pichs Giron 263, rigtig god restaurant med et
stort kapoktræ midt i terrassen, meget velsmagende mad, 12-20 CUC.
Restaurante El Dorado, Piro Guinart 226, fin restaurant med flot service
og indretning, rigtig god betjening og fremragende mad, levende musik,
10-20 CUC.
Cafe:
Giroud, Calle Rosario 403, meget hyggelig cafe/restaurant, de bedste
drinks på Cuba, rigtig mange mennesker, så bestil gerne bord, hvis det
er til spisning.
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Varadero
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Søndag den 24. december
Så kom dagen, hvor vi skulle til feriens sidste destination Varadero. Vi blev
hentet i en fin Toyota, som kørte hurtigt og behageligt med aircondition
ovenikøbet. Han havde taget konen med på turen. De skulle holde
juleaften ved noget familie. Vi gjorde holdt ved et motorvejs-pausested
med butikker, restauranter og barer, hvor vi fik ringet hjem til børnene og
ønsket dem en god juleaften. De var ved at gøre klar til at skulle spise,
mens klokken hos os kun var ca. 10.
Velankommet og installeret i vores værelse på Casa Isabel gik vi til
nærmeste adgang
til stranden 150
meter fra vores
casa, hvor vi blev
mødt af det
turkisblå, klare
caribiske hav og
hvide sandstrande
så langt øjet
rækker i begge
retninger. Wow!
Så blev det
alligevel en hvid
jul ☺
Men før vi ville stifte nærmere bekendtskab med vandet, gik vi langs
“hovedgaden”, Av. 1, for at se nærmere på byen og finde noget frokost.
Den blev indtaget på Casa de la Miel. Status er, at her er mange små
turistmarkeder med souvenirs, restauranter og hoteller. Desværre ikke
særligt hyggeligt, og meget mærkeligt ligger der ikke umiddelbart barer og
restauranter med havudsigt. Vi gjorde holdt i Parque Josone, som har en
mindre sø med fisk i, høns gående i palmeparken – og andre fugle. Den er
det hyggeligste, vi så. Men igen uden mulighed for at sidde i parken og
nyde en sodavand eller en rom. I parken fik vi ringet hjem til Danmark og
ønsket noget af familien en glædelig jul.
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3,5 km længere nede ad gaden fandt vi den restaurant, vi ville spise på
juleaften – og som vi dermed ville tilbage til senere.
Vi kørte med en knallerttaxi med plads til tre personer retur til vores
afkørsel, calle 20. Vi sprang i badetøjet og måtte så ned og prøve det
caribiske hav. Det
var dejligt – og
hurtigt virkede
vandet varmere
end luften.
Efter bad og en
rom på terrassen
fangede vi en
hestetaxi, som
kørte os langs Av 1
til Restaurante La
Barbacoa. En
meget hyggelig
restaurant, som
ligger lidt tilbagetrukket fra vejen, og som har lækre bøffer. Vi fik meget
mørt kød og velsmagende tilbehør + en chokolademousse til dessert.
Mums og øj, hvor blev vi mætte. Ikke traditionel julemad, men en ganske
god erstatning.
Retur til vores casa fangede vi igen en knallerttaxi, så vi kunne komme
hjem og fejre lidt jul på terrassen med en julegave til os hver især og en
rom i glasset. Glædelig jul! Lidt mærkeligt, når det er +23 grader om
aftenen!
Mandag den 25. december
Vi begyndte dagens udflugt henad 9.30 med den lokale hop-on-hop-off
bus, som kører gennem hele Varadero og alle hotelområderne. Vi tog med
nærmest fra vores casa og hele vejen til endestationen. På Av 1 ligger
mange mindre hoteller, men længere ude finder man så bare det ene giga
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store hotelresort efter det andet, flere golfbaner og en Marina dog uden
ret mange sejlskibe. Et stort område hedder også hotelzonen. Det er ikke
særligt charmerende. Men der er selvfølgelig det caribiske hav til begge
sidder og de store, hvide sandstrande som opvejer det noget. Varadero
ligger på en tange, der er 200-400 meter bred og 20 km lang.
På vej retur stod vi af ved det
eneste stop på turen, hvor vi
havde lyst til at udforske
området nærmere: Reserva
Ecológica Varahicacos, som er
et naturreservat med en
fastlagt gårute, som fører en
forbi forskellig vegetation,
klipper og huler. Vi så bl.a.
Curva de Musalmanes, hvor der
ligger gamle skeletter (måske
anbragt der for oplevelsens
skyld?), en anden hule med
mange flagermus, hvor vi skulle
nærmest kravle ind, kæmpe
kaktustræer og flere flotte
fugle. Vi gik rundt i 1,5 time.
Det kostede 5 CUC pr. person at
komme ind. Kan klart anbefales, da der er masser af fugle og firben, og da
det er den eneste ‘rigtige’ natur i Varadero.
Ude på den anden side gik vi ind mod byen igen, og heldigvis var ingen bus
kommet forbi, da vi nåede frem til Cueva de Ambrosio. Det kostede også 5
CUC pr. person i entre og var alle pengene værd. Der er mange
sammenhængende huler, hvor den ene ende ligger i mørke. Med en stor
lygte udleveret kan man så kigge efter slanger, skorpioner og flagermus. Vi
så masser flagermus, men ellers kun en stor kakerlak. Det skal dog lige
nævnes, at der på Cuba ikke er giftige dyr. Så hverken skorpionerne eller
slangerne er farlig. I den anden ende med mere lysindfald fra huller i
klipperne er der mange sorte og røde tegninger på klippevæggene og
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lofterne, som
menes at være at
være 2.500 år
gamle og tegnet af
det oprindelige
folk på Cuba. Om
det bare er
datidens grafitti,
eller det rent
faktisk betyder
noget, vides ikke.
Personen ved
billetsalget
fortalte, at man
mener, hulerne har haft et religiøst formål, da der ikke er naturligt
forekommende vand i forbindelse med hulerne, så det har været svært at
opholde sig der i længere tid. Senere har hulerne fungeret som
gemmested for flygtede slaver.
Vi tog bussen retur og rundede vores casa, før vi fandt Restaurante Lai-Lai
for at få lidt let kinesisk frokost. Her var det muligt at få udsigt mod det
smukke hav. Ventetiden var dog meget lang.
Herefter hoppede vi på bussen igen til Centro Comercial Hicacos, som
betragtes som et
shoppingcenter og
Down town. Det
kan også godt
være, at det er det
sted, vi har været,
hvor der er flere
forskellige
butikker samlet på
et sted, men
charmerende er
det ikke. Det ligger
ligesom under en
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plads eller park: Parque de las 8000 Taquilla, som dog er lige så trist, men
har den fordel, at der er wifi og hul igennem med nautakort. Det er også
muligt i parken overfor, som er lidt mere hyggelig: Parque Central. Her fik
vi således opdateret vores verden om dagene i Trinidad og snuset lidt
danske nyheder.
Vi gik herfra 30 meter ud til vandet for at se solnedgangen over det
caribiske hav. Det var smukt!
Dagens første
drink fik vi meget
sent, først henad
kl. 18, på Beatles
Bar-Restaurant.
Det var en rigtig
god Pina Colada
med udsigt til
Parque Josone og
fuglene, der i
aftenlyset fangede
fisk i søen.
Næste stop var ved Casa del Ron på Calle 63, hvor vi i guidebogen havde
læst, at der skulle være det bedste udvalg af forskellige slags rom i
Varadero – og at det var muligt at få smagsprøver. Vi havde ikke været der
mere end få sekunder, før vi blev budt på smagsprøve efter smagsprøve.
Vi prøvede 5-6 forskellige slags og besluttede os for at købe en flaske
Legendario med hjem, som var den rom, vi bedst kunne lide.
Aftensmaden fik vi herefter i Restaurante La Fondue, som er en
statsdreven restaurant, som byder på lækker oksefilet fondue som
signaturret. Og ja, det prøvede vi til stor tilfredshed. Meget mætte tog vi
en bus “hjemad” for at bruge dagens sidste timer på terrassen med et glas
vin og dansk chokolade.
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Tirsdag den 26. december
Sidste hele dag på Cuba brugte vi på at slappe helt af ved det flotte
turkisblå caribiske hav. Lige efter morgenmaden, dvs. ved nitiden, daffede
vi ned til den nærmeste strandnedgang og lagde os så tæt på brændingen
som muligt for at nyde synet, lyden, solen og ferielivet. Vi kom også under
bølgerne, selv
Heidi som ellers
helst holder sig
væk fra havvand.
Det er virkelig en
utrolig lækker
strandsand med
vand så klart som
hvid rom!
Vi gik tilbage til
vores casa for at
bade og klæde
om, før vi gik på
jagt efter frokost.
Vi endte på et snacksted i den modsatte ende af Av 1, end hvor vi hidtil
har haft vores færden. Menuen stod på Cuba hamburgere og lidt pommes
frites – første gang rigtige fastfood. En helt fin oplevelse. Vi var også
omkring et marked og poste postkort til forældrene og købe et par små
malerier. Heidi ville have et billede af Che Guevara med hjem – og fik med
i handlen et sort/hvid maleri med motiv fra Trinidad.
Hjemme igen nød vi en Cuba Libre og slog lidt mave, før vi igen skiftede til
badetøj og gik mod stranden. Vi holdt dog kun til at være afsted en times
tid, da det blæste ret meget og var ret kraftige bølger. Vi fik dog solet
noget, læst lidt og badet.
Efter endnu et bad gik vi mod nærmeste wifi-hotspot ved Parque de las
8000 Taquilla for at checke ind til flyrejsen hjemad onsdag og give livstegn
fra os på facebook. Dernæst begyndte vi at lede efter en restaurant at
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spise aftensmad på. Valget faldt på Restaurante Esquina Cuba, hvor vi fik
creolsk krydret hhv. Ropa Vieja og kødmix med kylling, and og Ropa Vieja.
Nu er vi så nået til aftenhygge på vores casa med “rester” af dansk slik og
chokolade, cubanske småkager, cola, øl og rom!
Onsdag den 27. december
Så nåede vi 15. dagen på vores eventyrlige ferie på Cuba – og
hjemrejsedagen. Vi spiste tidlig morgenmad, pakkede det meste og drog
så ved nitiden mod den nærmeste strand for at nyde endnu nogle timer
ved det tyrkisblå, klare vand og i den dejlige varme sol.
Retur på vores casa sidst på formiddagen var det så i bad og tid til at pakke
færdig for at komme ud af værelset inden kl. 12. Vi havde så et par timer
til at finde frokost, som vi fik på Casa de la Miel.
Klokken henad 14
blev vi hentet af
den sidste
chauffør, som
skulle køre os og
et hollandsk par,
som også havde
boet på Casa
Isabel, til
lufthavnen i
Havanna. Det var
en stor, helt ny bil
med to bagsæder
og al den komfort,
man kan ønske sig. Turen til lufthavnen tog ca. 3 timer og en stor del af
turen var med flot udsigt mod havet på højre hånd og på et tidspunkt også
med flotte, grønne bjerge og dale på venstre hånd.
I lufthavnen købte vi endnu et par flasker rom uden at vide, om vi mon
ville få dem med helt til Danmark. Men de kom heldigvis med gennem
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security check i Schipol, som vi nåede frem til efter blot knap 9 timers
flyvetur. Der var medvind og turen gik direkte over Atlanterhavet på
returturen. Vi lettede i solnedgangen kl. 19.15 fra Havanna og landede i
Schipol kl. 9, hvor vi fik lov til at komme med et fly tidligere til København.
Overnatning:
Casa Isabel, Avenue 3, 1904-A
Frokost:
Casa de la Miel. Billig restaurant med OK mad. 5- 10 CUC.
Restaurante Lai-Lai, kinesisk restaurant, vi oplevede rigtig lang ventetid
på maden, ganske god mad, 8-15 CUC.
Aftensmad:
Restaurante La Barbacoa, Calle 64 & Av.1. Rigtig hyggelig restaurant
med god service og rigtig god mad. 15-25 CUC.
Restaurante La Fondue, Av. 1 & Calle 62, god og hyggelig restaurant hvis
signatur er fondue, 10-15 CUC.
Restaurante Esquina Cuba, Av.1 & Calle 36. Restaurant med traditionel
mad, mulighed for at smage flere ting, 8-15 CUC.
Cafe:
Beatles Bar, Av.1 & Calle 59, masser af Beatles musik og en god udsigt
over parken
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