
GRUNDPROGRAM FÖR RESAN ”CUBA-Karibiens Pärla” 24/2-9/3 2016 
 
 
Flyg avgår från Landvetter Flygplats, Göteborg med KLM via Amsterdam till Havanna 
 
 
 
Onsdag 24/2 (DAG 1)  ”MOT CUBA-DAGEN”: 
06.30:       Avgång Landvetter Flygplats, Göteborg med KLM 
08.05:       Ankomst Amsterdam, Holland(Schipol) 
10.45:       Avgång med KLM med destination Havanna, Cuba 
15.35:       Ankomst José Martí-flygplatsen i Havanna, Cuba – Transfer till hotellet 
17.30: ca  Ankomst och inkvartering på hotellet (Middag ingår ej) 
 
Torsdag 25/2 (DAG 2)  ”GAMLA HAVANNA-DAGEN”: 
10.00: Frukost 
11.00: Stadsrundtur i Habana Vieja till fots med dom fyra torgen 
13.00: Lunch(ingår) i ”La Dominica”  
15.30: Promenad tillbaka till hotellet 
20.00:       Middag(ingår ej)  
                 Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Fredag 26/2 (DAG 3)  ”HAVANNAS-HJÄRTA-DAGEN”: 
10.00:       Frukost 
11.00:       Transfer för besök till cigarrfabriken ”La Corona” 
12.30        Transfer från cigarrfabriken till lunchställe 
13.00: Lunch(ingår) på ”La Paila” 
14.30:      Transfer till Rom-muséet-Havana Club 
                 Ledig eftermiddag för egna aktiviteter i Havanna 
20.00:       Middag(ingår ej). Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Lördag 27/2 (DAG 4)  ”HEMINGWAY-DAGEN”: 
09.00: Frukost 
10.00: Avresa till byn San Francisco de Paula 
 Besök till Museum Hemingway och La Finca Vigía 
12.00: Vidare till fiskebyn Cojimar 
13.00:       Lunch(ingår)  
14.30: Transfer till hotellet 
20.00:       Middag(ingår ej). Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Söndag 28/2 (DAG 5)  ”NATUR -DAGEN”: 
07.30: Frukost och check-out från hotellet 
08.15: Transfer till Viñales 
11.30: Stadsrundtur i Viñales stad 
12.00:       Lunch(ingår) på El Palenque 
13.00: Besök till tobaksplantaget Casa del Veguero 
                Vidare till Muralmålningen(Mural de la Prehistoria) 
 Besök till Viñales och utsiktpunkt 
16.30: Check-in & Inkvartering på Casa Particulares i Viñales stad. 
20.00: Middag på Casa Particular(ingår ej) 



 
Måndag 29/2 (DAG 6)  ”VEGAS-DAGEN”: 
08.00: Frukost och check-out från våra Casa Particulares 
09.30: Transfer till Pinar del Río och San Luís 
11.00:       Besök till Vegas Robaina därefter lunch(ingår ej- betalas på plats!) 
14.00        Returresa till Havanna ca. 3.5 timmar. 
18.00:       Check-in & Inkvartering på hotellet 
 Ledig kväll för egna aktiviteter i Havanna 
                OBS! Middag på egen hand(ingår ej). 
Eftersom Vegas Robaina normalt sett INTE tar emot besök under samma vecka som 
Cigarrfestivalen äger rum är denna utflykt högst osäker.I annat fall besöker vi ytterligare ett 
tobaksplantage i Viñales och återvänder till Havanna kl.14.00! 
 
Tisdag 1/3 (DAG 7)  ”HAVANNAS-EGNA-DAGEN”: 
09.00:       Frukost el. sovmorgon 
                 Förmiddag fri för egna aktiviteter el. för de som skall deltaga på cigarrfestivalen: 
                 Registrering och anmälan för ”XVIII Festival de Habanos 2016” 
                 Utställning och seminarier på cigarrfestivalen 
                (kostar 25 cuc för hela festivalen/mässan och betalas kontant på plats!) 
14.00        Lunch på egen hand(ingår ej)  
15.00: Fri eftermiddag              
20.00: Middag på egen hand(ingår ej). Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Onsdag 2/3 (DAG (8)  ”HAVANNAS SJÄL-DAGEN”: 
10.00: Frukost 
                 Ledig tid, promenad till Capitolio 
11.00 Transfer från Capitolio till Plaza de la Revolución(Revolutionstorget) 
 med Memorial Jose Martí samt Che-och Camilo-porträtten 
                 På vägen kör vi förbi Colón-kyrkogården 
14.30: Lunch(ingår) på El Aljibe  
OBS! De som vill ta sig på egen hand till Cigarrfestivaöen gör det härifrån själva med taxi! 
15.30: Transfer till hotellet via stadsdelarna Miramar och Vedado 
20.00:       Middag(ingår ej)  
                 Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Torsdag 3/3 (DAG 9)  ”CIGARR-DAGEN”: 
10.00:       Frukost 
                 Ledig för-och eftermiddag för egna aktiviteter i Havanna 
                 Cigarrfestivalen ”XVIII de Habanos 2016” pågår (Transfer på egen hand) 
                 OBS! Lunch och middag på egen hand(ingår ej). 
                 Kvällen fri för egna aktiviteter 
 
Fredag 4/3 (DAG 10)  ”FESTIVAL-DAGEN”: 
09.00:      Frukost 
                Ledig dag för egna aktiviteter i Havanna 
                Cigarrfestivalen ”XVIII de Habanos 2016” pågår (Transfer på egen hand) 
                OBS! Lunch och middag på egen hand(ingår ej). 
*Galamiddag(PabEXPO):”XVIII Festival de Habanos 2016” för de som vill. Pris: 525 cuc. 
Detta måste meddelas sen.20/1 2016. Se: www.habanos.com för anmälan & betalning! 
                Kvällen fri för egna aktiviteter 



 
Lördag 5/3 (DAG 11)  ”MATANZAS-DAGEN”:  
09.00: Frukost och check-out från hotellet 
10.00: Transfer till Varadero 
11.30: Stopp vid Bacunayagua-bron(110 meter) 
12.30: Stadsrundtur i Varadero stad 
13.30: Lunch(ingår) på Hotell Blau Varadero  OBS:Kan bli  ett annat hotell!!! 
16.00:       Check-in & Inkvartering Hotell Blau Varadero (All Inclusive) 
                 Tips för vad man kan göra i Varadero delas ut under bussturen från Havanna 
                 Ledig dag & kväll för egna aktiviteter 
 
Söndag 6/3 (DAG 12)  ”TOTAL VARADERO-DAGEN”:  
 Hotell Blau Varadero (All Inclusive) 
 Ledig dag & kväll för egna aktiviteter 
16.00:       Ev.cigarr-och romprovning på Casa del Habano i Varadero 
 
Måndag 7/3 (DAG 13)  ”SOL & BAD-DAGEN” : 
                 Hotell Blau Varadero (All Inclusive) 
 Ledig dag & kväll för egna aktiviteter 
 
Tisdag 8/3 (DAG 14)  ”SISTA NJUTARE-DAGEN” : 
Ledig förmiddag (All Inclusive) 
11.30:  Check Out (Lämna in bagaget i store-room)+lunch innan avresa 
14.30: Avresa från Hotell Blau Varadero och transfer till flygplatsen 
17.30: Ankomst José Martí-flygplatsen i Havanna 
                 Check-in av bagage och betalning av flygplatsskatt (25 cuc) 
                 OBS! Ingår ej. Tips: Lägg undan detta belopp i början på resan! 
20.25: Avresa Havanna med KLM till Amsterdam(Schiphol) 
Med reservation för ändrade flygtider och ev.annat flygbolag dvs Air France! 
 
Onsdag 9/3 (DAG 15)  ”SVERIGEDAGEN”: 
Natten spenderar ni ombord på planet. 
Ankomst: kl.11.15 lokal tid i Paris och CDG-flygplatsen. 
Avresa: CGD(Paris) till Landvetter/Göteborg kl. 13.05 
Ni beräknas landa på Landvetter Flygplats utanför Göteborg kl.15.05! 
Förhoppningsvis har alla resenärer fått mersmak på Cuba och ett minne för livet! 
 
 
OBS! Programmet/schemat är preliminärt och kan komma att ändras! 
Detsamma gäller ställen där lunchen ingår. En st. måltidsdricka(öl/läsk/mineralvatten)ingår. 
 
 
Pga USA:s nya förhållningssätt gentemot Cuba har intresset för att besöka Cuba ökat 
explosionsartat och förra säsongen(läs: 2014/15) var smått kaotisk emellanåt! 
En liknande situation och kanske etter värre, lär kunna uppstå vintern 2015/16 
med konstanta överbokningar av hotell, förseningar av transfers osv. 
Cuba är ett tredje världen land där turismen är ett relativt nytt fenomen och kan 
därför, på gott & ont, icke jämföras med andra resmål el. länder. 
Vi ber er beakta detta och åka med ett öppet sinne där snabba förändringar är en del 
av vår vardag som arbetar innom turistsektorn. 



 
Deadlines betalning: 
 
Sen.25/9: Anm,avgift på SEK 3500 (rest.belopp blir då SEK 23 000) alt. 
totalbeloppet dvs SEK 26 500 på en gång+visumkostnad(SEK 500), om så önskas. 
 
Sen 23/10:  Rest.belopp=SEK 23 000+visumkostnad, om så önskas=SEK 500..  
Betalning sker till KILWIL-TV:s plusgirokontonr: 488 63 60-9 (Nordea) 
 
I priset ingår: 
I priset, SEK 26 500, ingår: flygbiljett t.o.r. Gbg/Sthlm/Kph-Havanna via Amsterdam/ Paris, 
inkl.flygskatter, alla transfers och utflykter enligt programmet samt engelsk-språkig  
guide från Cuba och svensk Tourleader i form av William Kilander. 
Inkvartering med del i dubbelrum på 4-stjärniga hotell inkl. frukost och 
övriga måltider och drycker(1 st./måltid) enligt program och rooming-list! 
SEK 4000 för enkelrumstillägg under vistelsen 
OBS! OM det inte finns ngn att dela rum med måste enkelrumstillägg betalas! 
 
 
I priset ingår ej:  
-Visum på SEK 500(passkopia skall mejlas till william@travelfilm.se, snarast möjligt!) 
 Gäller svenska medborgare(kontakta oss om du är utländsk medborgare) 
-Har du s.k. Flyingblue-Kort med AF/KLM/SkyTeam, ange ditt kortnr för flygbonuspoäng 
-Flygplatsskatt när man lämnar Havanna, 25 cuc (1 cuc =1 USD) 
-Deltagande, provningar och aktiviteter på ”XVIII Festival de Habanos 2016” 
-Entréavgift på cigarrfestivalen ca. 25 cuc/hela veckan, specialarr. enligt sep.prislista! 
-Ev. Green-fees för spel på golfbanan i Varadero, ca 80€ 
-Dricks till guider och chaufförer(betalas på plats) 35 cuc/person 
-Dricks på restauranger och hotell(bl.a väskbärare), ca 25 cuc/person 
(Specificerade måltider enligt programmet!) 
Notera vänligen att programmet är preliminärt 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. 
Man kan mot betalning uppgradera sig till 5-stjärnigt hotell i Havanna & Varadero. 
Aktuella hotell i så fall är anrika Hotell Naciónal(Havanna) & Paradisus Varadero. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBS! Att programmet är högst preliminärt och att ändringar kan komma att ske! 
Begränsat antal platser, 22 st. Devisen ”först till kvarn...tillämpas! 
Notera även att EN EXTRA Dag lagts in UTAN extra kostnad jämfört med 
programmet i 2014.  
 
Tropical Holidays & Cuba Travel, som vi samarbetar med, reserverar sig för 
hastigt höjda bränsleskatter, plötsliga överbokningar på ord.hotell, 
prisändringar pga av höjda valutakurser, oförutsedda ändringar i programmet 
och andra faktorer som vi ej kan påverka el. råder över. Ändring av hotell kan 
ske i Cuba, även innan avresa! 
Resegaranti ställd mot Kammarkollegiet i Sverige. 



Vid avbokning av resan gäller särskilda resevillkor och beakta vänligen de på Cuba Travel 
Scandinavias hemsida: www.cubatravel.se 
Avbeställningsskydd brukar ingå i vissa hemförsäkringar- kolla upp din, för säkerhets skull! 
OBS! All ev.avbokning av betald resa skall ske snar.möjligt till: sales@cubaholidaystravel.com 
 
 
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/provningar  
under cigarrfestivalen ”XVIII Festival de Habanos 2016” samt ev.  
GALAMIDDAGEN fredagen den 4/3, 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  william@kilwilconsulting.se 
 
 

PRIS:  ENDAST  26 500:-  
 
 


