
USA - CUBA 06.02. -19.02.2019 - Kontrasternas resa i Hemingways kölvatten   

Reseledare Folke West och Roger East (Stjernvall) 

     

        
       

Dagsprogram  

Dag 1, 06.02. Ankomst med flyg till Florida från Helsingfors, transfer till hotellet info 

och en lätt middag - dagen har varit lång!   

Dag 2, 07.02. Utfärd till Miamis klassiska art deco kvarter och Miami South Beach 

stränder samt Wynwood konstnärskvarter 

                         

Dag 3, 08.02. Morgon transfer till Key West över legendariska Seven Miles Bridge. 

Väl framme i Key West besöker vi Hemingway house, som var Hemingways hem 

1929 – 1937 och hans dåvarande hustru Pauline Pfeiffer födde två söner. Efteråt 

besöker vi Ernsts favoritkrog Sloppy Joes bar, som förekommer i boken To Have and 

Have Not och övriga fartfyllda krogar. Key West är känt för ett gediget nattliv. 

  

             



 

Dag 4, 09.02. Vi inleder dagen med att besöka Mel Fisher Maritim museum som är 

nog så representativt för en hamnstad och tar oss en runda i Key Wests shopping 

distrikt. På hemvägen mot Miami stoppar vi vid natursköna Isla Morada för bad och 

lunch. 

 

                 

Dag 5, 10.02 Morgonflyget till Havanna tar en knapp timme. Vi inleder vår Kuba 

turné med en underhållande Hemingway utfärd till fiskarbyn Cojimar som 

inspirerade författaren till den Nobel prisbelönta romanen The old man and the sea.  

Vi fortsätter till Finca Vigia en imponerande herrgård där Hemingway höll säte i över 

20 år 1939 – 1961. Vi återvänder till Havanna för att intaga Moijitos på La Bodeguita 

och iskalla Daiquiris på la Floridita. Under dagens lopp skildrar Folke Hemingways 

fartfyllda liv och leverne på Cuba.    

        

                                                                                                                                                                              

Dag 6, 11.02 Idag inleder vi vår Havanna Happening dag med en trevlig American  

Classical Cars exkursion som tar oss runt Havannas berömdaste sevärdheter. Efter 

lunch i gamla stan blir det promenad i gamla stans klassiska kvarter, inklusive torgen 

Plaza de Armas och Plaza Vieja.  

              



 

Dag 7, 12.02 Transfer till sydkusten. Promenad i söderns pärla, franskinspirerade 

Cienfuegos – lunch på segelklubben, exkursion till botaniska trädgården, vidare 

längs kusten mot Trinidad 

                       

Dag 8, 13.02 Trinidad är hela Kubas bäst bevarade spanska kolonialstad. Vi 

promenerar i gamla stan längs med kullerstens belagda gator och gränder och 

upptäcker färggranna marknadstorg, utsökta ateljéer och museer samt en uppsjö av 

skön strand. Kvällen erbjuder sydkustens livligaste underhållning där alla 

musikgenréer är representerade.  

           

Dag 9, 14.02 Förmiddagen ledig för egna strövtåg i fascinerande Trinidad 

Eftermiddags transfer över de 1000 meter höga Guamahaya bergen till Santa Clara. 

Färden erbjuder höga berg och djupa dalar med fantastiska vyer och kubanskt 

landsorts kaffe. Väl framme inkvartering på ett trevligt landsortshotell. 

                                             

 

 

 



Dag 10, 15.02 Revolutionslegenden Che Guevara skördade sin största och viktigaste 

seger i slaget om Santa Clara vid jultiden år 1950. Regeringstruppernas överraskande 

nederlag ledde till Batista regimens sammanbrott och Fidel Castro ledda revolution 

stod som segrare. Vi besöker det ståtliga monumentet som inhyser det vackra 

mausoleet och det utmärkta museet. Efter lunch hinner vi ännu med besök på Santa 

Claras utfärd och cigarrfabrik i Santa Clara.  Sedan trampas gasen i botten och vi kör 

tillbaka till Havanna.   

       

                     

Dag 11, 16.02 Havanna konst- och shoppingdag -  på kvällen möjlighet att se den 

berömda Tropicana kabarén med traditioner från 1930 talet ett färggrant och 

fartfyllt  spektakel med 150 artister av världsklass.    

 Dag 12, 17.02 Morgonflyg till Fort Lauderdale – besök till Everglades intressanta och 

vilda naturpark som erbjuder fartfylld båtsafari i mycket exotiska och tropiska 

förhållanden - efteråt kopplar vi av på Fort Lauderdales vackra playa.  

            

Dag 13, 18.02 Förmiddagen möjlighet till shopping – på eftermiddagen transfer till 

flygfältet i Miami.  

Reseledare i USA Roger East och på Kuba Folke West 

Inkvartering i USA på 3-4 stjärnors hotell och på Kuba i Premier klass Familjehotell. 

De i programmet nämnda utfärderna ingår i priset.  



Förfrågningar folkewest.travelclub@gmail.com   

Ring eller texta 045 2684066   

Pris från 2995 - pp i dubbelrum – enkelrum 3395.-  

www.resansvanner.fi 

Bienvenidos a Estados Unidos y Republica de Cuba! 


