
GRUNDPROGRAM FÖR RESAN ”CUBA-Karibiens Pärla” 26/2-11/3 2018 
 
”UNA VEZ CUBA – SIEMPRE CUBA  –  EN GÅNG CUBA – ALLTID CUBA” 
 
Flygbiljett(ingår ej) med valfritt flygbolag köpes individuelt av varje resenär- 
Programmet startar i Havanna TISDAGEN DEN 27/2! 
 
Måndag 26/2 (DAG 1)  ”MOT CUBA-DAGEN”: 
Avgång: Sverige/Norden-Cuba 
Ankomst José Martí-flygplatsen i Havanna, Cuba. Transfer till Casa Particular 
Ankomst och inkvartering Middag på Casa Particulares(ingår) 
 
Tisdag 27/2 (DAG 2)  ”HAVANNAS-HJÄRTA-DAGEN”: 
09.00: Frukost 
10.00 Transfer från Capitolio till Plaza de la Revolución(Revolutionstorget) 
 med Memorial Jose Martí och Tower 
                 På vägen kör vi förbi Colón-kyrkogården 
 Registrering och anmälan för ”XX Festival de Habanos 2018” 
13.30: Lunch(ingår) på El Aljibe  
14.30: Transfer till Hotell Plaza via stadsdelarna Miramar och Vedado 
20.00:       Gemensam Välkomstmiddag(ingår ej)  
                 Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Onsdag 28/2 (DAG 3)  ”GAMLA HAVANNA-DAGEN”:  
08.00: Frukost 
09.00: Stadsrundtur i Habana Vieja till fots med dom fyra torgen 
12.00: Lunch(ingår) i Gamla Stan 
13.00:       Transfer till Cigarrfestivalen ”XX de Habanos 2018” 
17.00: Transfer tillbaka till Centrala Havanna 
OBS! Är ni anmälda til något specifikt seminarie el.provning, ombesörjer ni själva 
Taxi eller transport till och från Cigarrfestivalen! 
20.00:       Middag(ingår ej)  
                 Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Torsdag 1/3 (DAG 4)  ”GIGARR-DAGEN”: 
09.00: Frukost 
10.00: Cigarrfestivalen ”XX Festival de Habanos 2018” pågår (Transfer på egen hand) 
13.00: Lunch(ingår ej) på egen hand! 
20.00:       Middag(ingår ej)  
                 Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Fredag 2/3 (DAG 5)  ”HAVANNAS SJÄL-DAGEN”: 
09.00:      Frukost 
                Ledig dag för egna aktiviteter i Havanna 
                Cigarrfestivalen ”XX Festival de Habanos 2018” pågår (Transfer på egen hand) 
                OBS! Lunch och middag på egen hand(ingår ej). 
*Galamiddag(PabEXPO):”XX Festival de Habanos 2018” för de som vill. Pris: ca. 650 
cuc(=USD). Se: www.habanos.com för anmälan & betalning(sen.15/1 2018)! 
 
 



Lördag 3/3 (DAG 6)  ”HEMINGWAY-DAGEN”: 
10.00: Frukost 
11.00: Avresa till byn San Francisco de Paula 
 Besök till Museum Hemingway och La Finca Vigía 
13.30: Vidare till Fiskebyn Cojimar 
14.00:       Lunch(ingår) på rest. El Ajiaco 
16.00: Transfer tillbaka Centrala Havanna 
20.00:       Pre-dinner cocktail(ingår) på El Floridita samt Middag(ingår ej)  
                 Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Söndag 4/3 (DAG 7)  ”NATURDAGEN”: 
07.30: Frukost och check-out 
08.30: Transfer till Viñales 
11.00: Stadsrundtur i Viñales stad 
12.30:       Lunch(ingår) på Finca Eco 
14.00: Besök till tobaksplantagen Casa del Veguero & Casa de Benito 
                 Vidare till Muralmålningen(Mural de la Prehistoria) 
 Besök till Viñales och utsiktpunkt över den vackra Viñalesdalen 
18.00: Check-in & Inkvartering på Casa Particulares i Viñales stad. 
20.00: Middag på Casa Partucular(ingår) 
 
Måndag 5/3 (DAG 8)  ”VEGAS-DAGEN”: 
09.00 Frukost på Casa Particular 
09.30: Transfer till Pinar del Río och San Luís 
11.00:       Besök till Vegas El Pinar/ Robaina  
12.30:       Turen fortsätter till San Juan y Martínez(lunch ingår ej men ordnas på plats) 
                 Besök till 2x Vegas Fina de Primera 
17.00:       Återresa till Viñales 
20.00: Middag på Casa Particular(ingår) 
 
Tisdag 6/3  (DAG 9)  ”SOL & BAD-DAGEN” :”: 
08.00: Frukost på Casa Particular 
09.30: Transfer till Cayo Jutías eller om man vill stanna i Viñales stad och 
                 göra annan aktivitet: cykla, hästridning, hiking el.vandra i grotta 
11.00:       Ankomst Cayo Jutías och stranden 
12.30        Lunch vid strandrestauran(ingår) 
                 För de som väler att stanna kvar i Viñales stad ingår också luchen! 
16.30        Avresa tillbaka till Viñales 
 Ledig kväll för egna aktiviteter i Viñales 
                Middag på egen hand(ingår ej). 
 
Onsdag 7/3 (DAG 10)  ”MOT HAVANNA--DAGEN”: 
 09.00:      Frukost och check-out från Casa Particulares  
                 Ledig tid 
13.00:       Avresa till Havanna. Fika+macka på vägen tillbaka(ingår)   
17.30        Ankomst Havanna+incheckning på Casa Particulares 
20.00: Middag på egen hand(ingår ej).  
 
 
 



Torsdag 8/3 (DAG 12)  ”HAVANNA-DAGEN”:  
08.00:      Frukost 
09.30:      Avresa för besök till cigarrfabriken La Corona 
10.00:      Besök till La Corona(foto ej tillåtet) 
12.30:      Lunch på nya ölfabriken(ingår) 
14.30:      Ledig eftermiddag för egna aktiviteter 
20.00:      Middag på egen hand(ingår ej). 
 
Fredag 9/3 (DAG 13)  ”HAVANNA EGNA-DAGEN” : 
HELA DAGEN DISPONIBEL FÖR EGNA AKTIVITETER! 
Tips på vad ni kan göra, ges av reseledare William Kilander på plats. 
OBS!       Lunch på egen hand(ingår ej)! 
20.00:      Gemensam avslutningsmiddag, om intresse finnes(ingår ej) 
 
Lördag 10/3 (DAG 14)  ”SISTA NJUTARE-DAGEN” : 
09.00:       Frukost 
11.30:  Check-out från Casa Particulares 
                 Ledig förmiddag och lunch på egen hand(ingår ej) 
12.30: Transfer till flygplatsen. Tid varierar beroende på er avgång! 
13.30: Ankomst José Martí-flygplatsen i Havanna 
                 Check-in  
17.30: Avresa Havanna  
 
Söndag 11/3 (DAG 15)  ”SVERIGEDAGEN”: 
Natten spenderar ni ombord på planet. 
Ankomst Europa på morgonen med anslutningsflyg till slutdestinationen! 
Förhoppningsvis har alla resenärer fått mersmak på Cuba och ett minne för livet! 
 
Deadlines betalning: 
Sen 20/10:  Totalbeloppet(SEK 19 400) på en gång(exkl.flygbiljetten) 
Önskas visum som vi ordnar tillkommer SEK 600. Betala då in: SEK 20 000 direkt! 
Betalning sker till KILWIL-TV:s plusgirokontonr: 488 63 60-9(Nordea) 
 
I priset ingår: 
I priset, SEK 19 400, ingår: alla transfers och utflykter enligt programmet samt lokala  
guider och svensk, personlig Tourleader i form av William Kilander. 
Inkvartering med enkelrum på Casa Particulares inkl.frukost. 
OBS! Det blir delat rum i Viñales då platstillgången är begränsad där! 
Övriga måltider och drycker (1 st./måltid, ej glas vin) enligt program. 
Veckobiljett/entré till ”XX Festival de Habanos 2018” 
Dricks vid de måltider som ingår samt dricks till lokala guider & chaufförer 
 
I priset ingår ej:  
-Flygbiljett t.o.r Norden-Havanna/Cuba 
-Visum på SEK 600(passkopia skall mejlas till william@travelfilm.se, snarast möjligt!) 
 Gäller svenska medborgare(kontakta oss om du är utländsk medborgare) 
-Deltagande, provningar, aktiviteter & middagar/events på ”XX Festival de Habanos 2018” 
-Dricks till guider och chaufförer(betalas på plats) 35 cuc/person 
 (Specificerade måltider enligt programmet!) 
Notera vänligen att programmet är preliminär och att ändringar kan komma att ske! 



OBS! OM ni vill förlänga resan efter vårt program kan vi ordna detta! TEL: +46-739-035532 
Meddela gärna oss i förväg om det är mat som ni ej kan äta pga av allergier/intolerans o.d. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBS! Att programmet är högst preliminärt och att ändringar kan komma att ske! 
Begränsat antal platser, 20 st. devisen ”först till kvarn...tillämpas! 
 
Stämmer inte era datum och flygtider till 100% så kan vi ordna ert boende före samt efter 
programmets början och slut, mot extra betalning! 
OBS! Transfer INGÅR EJ t.o.r flygplatsen-Centrala Havanna om ni anländer annat 
datum än 26/2 resp.10/3 då detta är en gemensam transfer för hela gruppen! 
Detsamma gäller om ni vill förlänga er vistelse i Cuba i exempelvis Varadero och bo 
på ett all-inclusiveotell vid stranden. 
 
Detta är en privat resa men jag/vi samarbetar med Cubanska arrangörer som förbehåller sig 
för sig plötsliga överbokningar på  ordinarie Casa Particulares, prisändringar pga av höjda 
valutakurser, oförutsedda ändringar i programmet och andra faktorer som vi ej kan påverka el. 
råder över. Cuba är ett spceillet land att arbeta med och i, vad det gäller turismen! 
Vid avbokning av resan gäller: Mer än 30 dagar innan avresa så återfås hela beloppet, 
mindre än 30-7 dagar återfås 50% och mindre än 7 dagar så återfås ingenting. 
Avbeställningsskydd brukar ingå i vissa hemförsäkringar- kolla upp din, för säkerhets skull! 
OBS! Genom att betala in avgiften, samtycker du även till ovanstående avbokningsregler! 
 
Alla tillval, provningar och middagar betalas(kontant) och arrangeras på plats för att 
underlätta logistiken och för att erhålla ett bättre totalpris/person! 
 
OBS! De som avser att besöka samt deltaga på seminarier/events/middagar/tastings  
under cigarrfestivalen ”XX Festival de Habanos 2018” samt ev.  
GALAMIDDAGEN fredagen den 2/3 bör besöka www.habanos.com för 
prisuppgifter, deadlines och anmälan & betalning innan avresa! 
Ange Travelfilm och Suecia/Sweden som ert företag & land vid bokning av Galamiddagen. 
 
TIPS & RÅD INFÖR RESAN, MEJLAS UT NÄR AVGIFTEN BETALTS! 
MOBIL TILL TOURLEADER, MR.WILLIAM KILANDER: +46-739-035532 
E-MAIL: william@travelfilm.se  
 

PRIS:  ENDAST  19 400:-  
 


