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Lidt om hvad du kan forvente, når du rejser til fantastiske Cuba  

 

At rejse til Cuba er en stor og uforglemmelig oplevelse, og vi glæder os til at vise dig rundt i dette 

fantastiske, anderledes og til tider mystiske land. 

 

Vi vil gerne forberede dig bedst muligt på, hvad du kan forvente, når du rejser til Cuba, da det er et 

helt særligt rejse-land. Livet på Cuba er væsentligt anderledes, end vi er vant til i Danmark. Siden 

revolutionen tilbage i 1959 har tiden reelt stået stille. I størstedelen af den periode har landet 

været underlagt en handelsembargo, som har gjort det svært at importere. Så udviklingen har 

været langsom på Cuba, og er det stadigvæk. På nuværende tidspunkt er der meget 

opmærksomhed på Cuba, og der er stor interesse fra mange lande om at rejse dertil for at opleve 

det her meget specielle land. Cuba er reelt set ikke helt rustet til det voksende antal turister, og 

det kan skabe nogle mindre problemer undervejs på en rejse igennem landet. 

 

Så vi beder dig om hjemmefra at forsøge at tage de danske briller af, og se landet som landet nu 

engang er, og være forberedt på, at der kan forekomme ændringer undervejs på din rejse. Vi har 

lavet et udførligt dagsprogram for alle dagene, men det er ikke sikkert, at det lige kommer til at 

forløbe helt i den planlagte rækkefølge. Det kan være, at det varme vand på hotellet ikke fungerer 

en hel dag på grund af, at opvarmeren er gået i stykker, eller at elevatoren er brudt sammen for 

måske ikke at blive repareret før 3 måneder senere. I enkelte tilfælde kan det sågar være et hotel, 

som pludselig er overbooket, og så er vi nødsaget til at finde et alternativ. Det er desværre ikke 

noget, vi som rejsebureau på forhånd kan tage højde for, men vi lover, at vi gør alt for at finde den 

bedste løsning på de problemer, der eventuelt opstår undervejs. Det kan dog også være en 

oplevelse i sig selv at se disse ting. Dette er jo sådan, cubanerne selv lever hver eneste dag. Går 

baglygten i stykker på ens gamle amerikanerbil, så går man ikke lige ned til bilforhandleren og 

køber en ny. De findes simpelthen ikke. Så bliver man kreativ og påklistrer f. eks. en gammel CD på 

bagsmækken, som virker som en refleks i stedet for.  

 

Så selvom der opstår små bump undervejs, skal du stadigvæk huske på, at Cuba er et sted, hvor 

nogle af verdens bedste strande findes, det er her, du kan drikke noget af verdens bedste rom, 

ryge nogle af verdens bedste cigarer alt imens, du nyder den cubanske musik og salsarytmer.  

 

Cuba er unikt og skal opleves som landet nu engang er – og opstår der problemer undervejs, så 

åbner det gerne op for nye indtryk og oplevelser. Under alle omstændigheder så vil du blive 

betaget af dette specielle land, og vi ser frem til at give dig nogle uforglemmelige og fantastiske 

oplevelser på din kommende rejse til Cuba. 

 

Rigtig god rejse og mange hilsener fra Cuba-teamet 


