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Sielukas Kuuba
Albatros Travel on järjestänyt Sielukas Kuuba ‐matkoja useita vuosia ja järjestää nyt RIL‐Senioreille oman
ryhmämatkan.
Kiertomatkalla tutustumme mm. Havannaan ja Trinidadiin, ja siihen sisältyy kolme yöpymistä
yksityismajoituksessa. Matkan lopuksi kolme päivää rantalomaa Varaderossa all inclusive ‐hotellissa.
RIL‐Seniorien matkan minimiosanottajamäärä on 20 ja maksimi 30 henkilöä. Hinta on 2.498 euroa/henkilö,
siis hieman normaalia matkaa edullisempi. Yhdenhengen huoneesta lisähinta on 348 euroa.
Ilmoittautumiset RIL sähköisen kalenterin kautta viimeistään 11.3.2016. Albatros Travel laskuttaa
osanottajilta suoraan.
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Päiväohjelma
Päivä 1 Helsinki ‐ Havanna

Lennämme Helsingistä Amsterdamin kautta Havannaan. Majoitumme hotelliin.

Päivä 2 Tutustumme Havannaan
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Aloitamme kävelykierroksen vanhan Havannan keskustasta, joka pääsi Unescon maailmanperintökohteiden
listalle jo vuonna 1982. Kun kulkee pitkin kapeita mukulakivikatuja, ohi painavien puuovien ja kiemuraisten
valurautakaiteiden koristamien parvekkeiden alitse, tuntuu vahvasti siltä kuin olisi siirtynyt ajassa
taaksepäin.
Kuljeksimme alas Calle Obispoa, joka näyttää täsmälleen samalta kuin satoja vuosia sitten
mukulakivipäällysteineen ja parvekkeineen. Katu päättyy komealle Aseaukiolle (Plaza de Armas). Aukiolla
sijaitsee näyttävä Palacio de los Capitanes Generales, joka on rakennettu vuonna 1791 ja toimi aikoinaan
kuvernöörin palatsina. Katsastamme myös kaksi muuta Havannan merkittävää aukiota, Plaza Viejan ja Plaza
San Franciscon, joilta molemmilta löytyy erinomaisia esimerkkejä Espanjan siirtomaavallan aikaisesta
arkkitehtuurista.
Jatkamme matkaa Katedraaliaukiolle (Plaza de la Catedral) ja näemme mahtavan rakennuksen, jonka
rakentamisen jesuiitat aloittivat vuonna 1748, ja josta aikanaan tuli Havannan katedraali. Aukion laidalla
sijaitsee myös useita kauniita kartanoita. Pitkä matka ei ole kuuluisaan La Bodeguita ‐baariin, jossa Ernest
Hemingwayllä oli tapana nauttia mojito‐drinkkejä tuon ajan merkittävien taiteilijoiden, kirjailijoiden ja
poliitikkojen kanssa.
Lounaan jälkeen nousemme vanhoihin amerikanrautoihin. Nämä autot on tuotu Kuubaan ennen vuoden
1959 vallankumousta. Siirrymme Havannan uudelle puolelle ja teemme sen tyylillä! Teemme
kävelykierroksen ja pistäydymme paikallisella torilla ennen kuin palaamme hotelliin ihanissa autoissamme.

Päivä 3 Havanna

Vierailemme tupakkatehtaassa ja näemme, miten kuuluisia kuubalaisia sikareja valmistetaan.
Tupakanlehtien rullaamisen opetteluun menee noin yhdeksän kuukautta. Koska sikarien tulee olla
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vientikelpoista laatua, käytetään niihin vain laadukkainta tupakkaa ja ainoastaan taitavimmat tupakan
rullaajat pääsevät tehtaalle töihin.
Tutustuttuamme sikarien maailmaan siirrymme nimekkäälle Vallankumousaukiolle, jonka koko yllättää.
Tilaa tarvittiin tuhansille ihmisille, jotka ahtautuivat aukiolle aina, kun Fidel Castro piti jonkin kuuluisista
maratonpuheistaan. Osa puheista kesti jopa kahdeksan tuntia. Aukion laidoilla on hallituksen ja puolueen
rakennuksia, lukuisia ministeriöitä sekä 142 m korkea patsas, joka esittää Kuuban perustajaa, José Martía.
Lisäksi aukiota vartioi helposti tunnistettava hahmo: Che Guevaran jättimäinen muotokuva kohoaa
korkealle aukion yläpuolelle.
Jatkamme kierrosta tutustumalla Havannan yliopistoon, joka on Kuuban vanhin ja jonka dominikaanimunkit
perustivat vuonna 1728.
Lounaan jälkeen voit jatkaa tutustumista Havannan omaan tahtiisi tai palata hotelliin rentoutumaan.

Päivä 4 Las Terrazasin ekomatkailuprojekti ‐ Vinalesin laakso ja yöpyminen
yksityismajoituksessa
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Sierra del Rosario on pieni kaupunki Las Terrazasin alueella, joka on nimetty Unescon biosfäärialueeksi.
Päästäkseen mukaan Unescon biosfääriohjelmaan alueella tulee pyrkiä ihmisen ja luonnon väliseen
tasapainoiseen suhteeseen. Vuosikausien viljely – mm. kahvin – oli köyhdyttänyt Las Terrazasin maat.
Vuonna 1968 aloitettiin mittava metsänistutus‐ ja luonnonsuojeluprojekti. Las Terrazas on nykyään
menestyvä ekomatkailuprojekti. Näemme Kuuban vanhimman kahviplantaasin, Cafetal Buenavistan,
entisöidyt rauniot. Syömme lounaan plantaasiin päärakennuksessa.
Jatkamme matkaa Viñalesin kauniiseen laaksoon. Matkan varrella ihailemme näkymiä Los Jazminesin
näköalapaikalta. Perillä teemme kävelykierroksen Vinalesin kaupungissa.
Tänään yövymme yksityismajoituksessa. Illalla syömme yhdessä päivällistä kaupungilla.

Päivä 5 Viñales ‐ tupakanvalmistusta ‐ Trinidad

Aamulla vierailemme paikallisella tupakkaplantaasilla ja tutustumme tupakan kasvattamiseen ja lehtien
kuivatusmenetelmään; miten saadaan aikaan parhainta tupakkalaatua. Maaperä Viñalesin laaksossa on
oivallista ja paikalliset viljelijät ovat vuosien saatossa erikoistuneet tupakankasvatukseen. Aamupäivän
jälkeen lähdemme matkan pisimmälle ajo‐osuudelle, noin 400 km:n matkan Trinidadiin ‐ei huolta matkalla
on nähtävää ja pysähdymme matkan aikana nauttimaan lounaan. Päivällisen syömme perillä Trinidadissa.
Yövymme myös täällä yksityismajoituksessa, joka on mainio tapa tutustua paikallisiin.
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Päivä 6 Tutustuminen Trinidadiin

Trinidadia pidetään Kuuban ulkoilmamuseona. Sen kauniit siirtomaavallan aikaiset rakennukset ovat
parhaiten säilyneitä koko Latinalaisessa Amerikassa. Punatiilikattoiset talot luovat hienon kontrastin
vehreiden, kukkien täyttämien takapihojen kanssa. Ikkunaluukkujen takaa löytyy valtavia huoneistoja
täynnä hienoja rottinki‐ ja mahonkihuonekaluja, upeita tapetteja ja vanhoja öljymaalauksia. Kaiverrusten
peittämät pylväät kannattelevat kovapuisia parvekkeita, ja pihoihin kuljetaan koristeellisten rautaporttien
kautta. Trinidadissa kävellessä on helppo kuvitella, miltä kaupunki näytti, kun espanjalainen Diego
Velázquez perusti sen vuonna 1514. Vaikka osa rakennuksista onkin jo hieman rähjäisiä, alkuperäinen
arkkitehtuuri on yhä kaunista. Sokeriparonien 1800‐luvulla rakennuttamat kartanot ovat hienoja
esimerkkejä espanjalaisesta barokkityylistä. Monet rakennuksista on muutettu museoiksi ja gallerioiksi.
Huomaat kävellessäsi, kuinka kadut viettävät kohti keskustaa, mikä on nerokas tapa kerätä sadevettä.
Vierailemme Romanttisessa museossa, jossa on esillä huonekaluja, posliinia ja käsitöitä Trinidadin
kukoistuskaudelta.
Pidämme tauon baarissa, joka on erikoistunut Canchancharaan, rommista, limettimehusta ja hunajasta
sekoitettuun juomaan, jota tarjoillaan pienistä keraamisista kupeista. Jos haluat viedä kotiin samanlaisen
kupin, voit ostaa sellaisen seuraavasta pysähdyspaikastamme, pienestä keramiikkapajasta hieman aupungin
keskustan ulkopuolella.
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Päivä 7 Cienfuegos ja Varadero

Suuntaamme luoteeseen kohti Varaderoa ja pysähdymme matkalla Cienfuegosissa, jossa teemme lyhyen
kaupunkikierroksen. Cienfuegos sijaitsee laajan, Karibianmereen johtavan lahden rannalla ja se on yksi
maan tärkeimmistä merisatamista. Kaupunki on rikastunut lähinnä kalastuksella sekä sokerin, hedelmien ja
tupakan kaupalla, ja sitä voidaan pitää yhtenä maan varakkaimmista. Jatkamme matkaa kohti Varaderoa ja
Meliá Marinan hotellialuetta. http://www.melia.com/en/hotels/cuba/varadero/melia-marinavaradero/index.html

Päivä 8–9 Rantaloma Varaderossa

Seuraavina päivinä ohjelmassa on ainoastaan rentoutumista. Hotellialueella on iso uima‐allas ja ranta on
lyhyen kävelymatkan päässä. Ruoka ja juoma, myös paikallinen alkoholi, kuuluvat hintaan.

Päivä 10 Varadero ‐ Havanna ‐ Helsinki
Lennämme Havannasta KLM:n reittilennolla Amsterdamin kautta Helsinkiin.

Päivä 11 Saapuminen Helsinkiin

